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Μικρή ιστορική αναδρομή - Εισαγωγή 

 Σνλ επηέκβξην ηνπ έηνπο 2019, ε Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε (ΚνηλΔπ) 

“Aegean Rebreath”, ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ πνπ 

πινπνηνχζε, κεηά απφ ππνβξχρην θαζαξηζκφ ζηε ζέζε «Καξλάγην» ηνπ ιηκέλα ηεο 

Δξκνχπνιεο, έιαβε πξνο εμέηαζε δείγκα ηδήκαηνο απφ ηνλ ππζκέλα ηνπ ιηκαληνχ, ην νπνίν 

απέζηεηιε γηα αλάιπζε ζηα  εξγαζηήξηα ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. 

 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ, πνπ δηεμήγαγε ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ., θαηέδεημαλ ηε 

παξνπζία ζην ίδεκα βαξέσλ κεηάιισλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ (ρξψκην Cr, ραιθφο Cu, 

ςεπδάξγπξνο Zn, αξζεληθφ As, κφιπβδνο Pb, θάδκην Cd, βαλάδην V, θνβάιηην Co, ληθέιην Ni, 

καγγάλην Mn), νξηζκέλσλ εθ ησλ νπνίσλ νη ζπγθεληξψζεηο ήηαλ απμεκέλεο θαη ππνδείθλπαλ 

ξχπαλζε ηνπ ηδήκαηνο ηνπ ππζκέλα ηνπ ιηκαληνχ ηεο πεξηνρήο απ’ φπνπ ειήθζε ην δείγκα. Σα 

απνηειέζκαηα, ηα νπνία ε Aegean Rebreath θνηλνπνίεζε κε επηζηνιή ηεο, ζην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, ζηε Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ζην Γήκν χξνπ Δξκνχπνιεο εθθξάδνληαο 

ηελ αλεζπρία ηεο, ήηαλ ηα θάησζη: 
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 Σν έλα δείγκα πνπ εμεηάζηεθε, πξνθαλψο, δελ ήηαλ αξθεηφ γηα λα θαηαδείμεη ην εχξνο 

ηεο ελδερφκελεο ξχπαλζεο θαη ηηο πηζαλέο ξππαληηθέο πεγέο. Όιεο νη εκπιεθφκελεο Αξρέο 

(Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, Γήκνο χξνπ Δξκνχπνιεο) 

ζπκθσλνχζαλ θαη δηαθήξπηηαλ ηελ αλάγθε πινπνίεζεο κηαο ζπζηεκαηηθήο κειέηεο πνπ λα 

πξνζδηνξίζεη ην πξαγκαηηθό κέγεζνο ηεο ξύπαλζεο ηνπ ιηκέλα θαζώο θαη ηηο 

ζρεηηδόκελεο ξππαληηθέο πεγέο, αιιά δπζηπρψο, πεξηνξίδνληαλ ζηηο δηαθεξχμεηο ελψ δελ 

έβξηζθαλ ηα ιίγα ρξήκαηα πνπ ρξεηάδνληαλ γηα λα αλαζέζνπλ κηα ηφζν ζνβαξή κειέηε ζε 

θαηάιιειν επηζηεκνληθφ θνξέα. 

 

 Γηα ηνλ αλαγλψζηε πνπ δελ έρεη εηθφλα ησλ γεγνλφησλ, παξαζέηνπκε θάπνηεο 

αλαθνηλψζεηο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ πνπ ζπκππθλψλνπλ ηα φζα αθνινχζεζαλ ησλ αξρηθψλ 

εμαγγειηψλ ησλ Αξρψλ: "Έγγξαθα ζε Γήκν & Πεξηθέξεηα γηα ηα βαξέα κέηαιια", "Δπηζηνιή ζηνλ Τπνπξγό γηα 

ηα βαξέα κέηαιια ζην ιηκάλη ηεο Δξκνύπνιεο", "Αγσγή, γηαηί δεηάκε έλα θαιύηεξν πεξηβάιινλ", "Πξώηε κάρε – 

Πξώηε λίθε", "Οη πεξηπέηεηεο κηαο κειέηεο", "Σν ξίμακε ζηε κειέηε!", "Αλαθνίλσζε γηα ηελ εθ λένπ απαγόξεπζε ηνπ 

Ληκελαξρείνπ ύξνπ ζε πξνγξακκαηηζκέλε κειέηε ξύπαλζεο από ην ΔΛΚΔΘΔ", "Γεύηεξε κάρε, δεύηεξε λίθε. 

πλερίδνπκε!").  

 

 Ζ δηθή καο βαζηθή αλεζπρία ήηαλ λα πξνζδηνξηζηεί, αλ, εθηφο απφ ηα ηδήκαηα φπνπ 

ηειηθά θαηαιήγνπλ απηά ηα βαξέα κέηαιια, είρε/έρεη πξνεγεζεί επηθαλεηαθή δηαζπνξά ηνπο απφ 

ηηο ξππαληηθέο πεγέο ζε αέξα θαη ζάιαζζα, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ. Σν φηη 

ηα ηδήκαηα ζα είραλ σο έλα βαζκφ ξππαλζεί κεηά απφ ηφζα ρξφληα άζθεζεο ξππνγφλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πέξημ ηνπ ιηκέλα ήηαλ αλακελφκελν. Απηφ πνπ ζα έπξεπε λα απνηππσζεί ήηαλ 

ην κέγεζνο ηεο ξχπαλζεο, νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο ηεο πνιηηείαο, θαζψο θαη αλ ε ξχπαλζε απηή 

απνδίδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξειζφληνο πνπ πιένλ δελ είλαη ελεξγέο ή θαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ελεξγέο ζήκεξα εμαθνινπζψληαο λα ξππαίλνπλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα 

πξέπεη λα επηβιεζνχλ θάπνηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ησλ ξππνγφλσλ νπζηψλ. Γηα 

ηε δεκνζηνπνίεζή ηεο αλεζπρίαο καο απηήο, δερζήθακε αγσγή απφ ηελ ONEX, ε νπνία αμίσλε 

σο απνδεκίσζε 1.000.000€. 

 

 Ζ εηθφλα πνπ είρακε απφ ηελ πεξηνρή, ήηαλ φηη ε κεγαιχηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε πηζαλή 

ελεξγή  πεγή δηαζπνξάο βαξέσλ κεηάιισλ, ζην πεξηβάιινλ, είλαη νη λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο 

εξγαζίεο. Σν λαππεγείν ιεηηνπξγεί ζην κέζνλ ην ιηκαληνχ γηα πνιιέο δεθαεηίεο θαη νη εξγαζίεο 

πνπ πξαγκαηνπνηεί αλνηρηά ζηελ αηκφζθαηξα (ακκνβνιέο, πδξνβνιέο θαη βαθέο πινίσλ) 

ζρεηίδνληαη κε βαξέα κέηαιια. Ζ βηβιηνγξαθία, νη νδεγίεο, ε λνκνζεζία, νη ζρεηηθέο κειέηεο 

https://syrosenvobservatory.gr/engrafa-se-dimo-perifereia-gia-ta-varea-metalla/
https://syrosenvobservatory.gr/epistoli-ston-ypourgo-gia-ta-varea-metalla-sto-limani-tis-ermoupolis-2/
https://syrosenvobservatory.gr/epistoli-ston-ypourgo-gia-ta-varea-metalla-sto-limani-tis-ermoupolis-2/
https://syrosenvobservatory.gr/agogi-giati-zitame-ena-kalytero-perivallon/
https://syrosenvobservatory.gr/proti-machi-proti-niki/
https://syrosenvobservatory.gr/proti-machi-proti-niki/
https://syrosenvobservatory.gr/oi-peripeteies-mias-meletis/
https://syrosenvobservatory.gr/to-rixame-sti-meleti/
https://syrosenvobservatory.gr/anakoinosi-gia-tin-ek-neou-apagorefsi-tou-limenarcheiou-syrou-se-programmatismeni-meleti-rypansis-apo-to-elkethe/
https://syrosenvobservatory.gr/anakoinosi-gia-tin-ek-neou-apagorefsi-tou-limenarcheiou-syrou-se-programmatismeni-meleti-rypansis-apo-to-elkethe/
https://syrosenvobservatory.gr/defteri-machi-defteri-niki-synechizoume/
https://syrosenvobservatory.gr/defteri-machi-defteri-niki-synechizoume/
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δηεζλψο ζε πεξηνρέο λαππεγείσλ, θαζψο θαη νη ηζρχνληεο πεξηβαιινληηθνί φξνη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

λαππεγείνπ, θαηαδεηθλχνπλ ηε ξππνγφλν θχζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ. Αλ θαη ε πφιε είλαη 

ζε άκεζε επαθή κε ην λαππεγείν, θαλέλα νπζηαζηηθφ κέηξν πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ησλ  

επηθίλδπλσλ ζηνηρείσλ θαη νπζηψλ δελ εθαξκφζηεθε πνηέ. 

 

 Ζ ζέζε ηεο ONEX, ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ βαξέσλ κεηάιισλ θαη ηε δεηγκαηνιεςία ηεο  

Aegean Rebreath, παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ πξφεδξφ ηεο ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ πνπ 

παξαρψξεζε ζηα ηνπηθά κέζα ζηηο 15.03.2021 (παξαζέηνπκε ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα: "Δπζεία 

επίζεζε ONEX θαηά ηεο κεζνδεπκέλεο πξνζπάζεηαο ζπθνθάληεζήο ηεο", "H ΟΝΔΥ απαληά ζηελ “εθζηξαηεία 

ζπθνθάληεζεο” θαηά ηνπ Νεσξίνπ", "Πάλνο Ξελνθώζηαο: Γηα βαξέα κέηαιια, εκηζέιηδε κειέηε θαη 

Παξαηεξεηήξην…", "Πάλνο Ξελνθώζηαο: Σα βαξέα κέηαιια, νη ςεπδείο εηδήζεηο, νη ζπθνθαληίεο, κηα…εκηζέιηδε 

κειέηε θαη νη Παξαηεξεηέο Πεξηβάιινληνο",  "πλέληεπμε ηνπ Πάλνπ Ξελνθώζηα ζρεηηθά κε ηελ ππνηηζέκελε κειέηε 

γηα ηα βαξέα κέηαιια - ΒΗΝΣΔΟ").  

  

 Ο  πξφεδξνο ηεο ONEX αλέθεξε, ραξαθηεξηζηηθά: 

«…Γελ γλσξίδσ αλ ππάξρνπλ βαξέα κέηαιια. Τα ηειεπηαία ρξόληα δελ ήκνπλ εδώ, δελ είρα 

γελλεζεί, κάιινλ νύηε θαη θαλείο από εζάο δελ ήηαλ εδώ ηα ηειεπηαία 300 ρξόληα. Ούηε θαλ ηα 

ηειεπηαία 25 ρξόληα δελ ήκνπλ εδώ πνπ ιεηηνπξγνύζε κηα άιιε επηρείξεζε, νύηε θαλ ζην ιηκάλη 

ηεο Σύξνπ όηαλ δελ ππήξρε απνρεηεπηηθό ζύζηεκα θαη όιε ε πόιε θαηέιεγε ζην ιηκάλη. Δελ 

ήκνπλ εδώ όηαλ ππήξραλ ηα βπξζνδεςεία πνπ έπεθηαλ ζην ιηκάλη, δελ ήκνπλ εδώ 

όηαλ γηλόηαλ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα ζην ιηκάλη νπόηε δελ γλσξίδσ ηη ππάξρεη ζην 

βπζό όπσο θαη δελ γλσξίδσ ηη ππάξρεη ζην βπζό ηνπ θάζε ιηκαληνύ ηεο ρώξαο θαη γεληθά ζην 

βπζό ηνπ πιαλήηε…. 

….Έρσ εδώ ηε κειέηε ζηελ νπνία βαζίζηεθαλ θαη κηινύλ γηα βαξέα κέηαιια. Θα είλαη ζηε 

δηάζεζή ζαο λα ηελ πάξεηε. Πξόθεηηαη γηα έλα ραξηί πνπ έρεη πάλσ ην brand κηαο ΜΚΟ, κηιάεη 

γηα θάπνηεο κεηξήζεηο  θαη θάησ ιέεη ηηκέο κέζεο αλαθνξάο. Απηό!.... 

…..Σε απηό ινηπόλ ην έγγξαθν δελ πξνθύπηεη από πνπζελά ε απόδεημε όηη ην δείγκα πάξζεθε 

θαηαξράο από ην ιηκάλη ηεο Σύξνπ. Γελ ιέσ όηη δελ πάξζεθε, ιέσ όηη δελ κπνξεί λα απνδεηρηεί 

όηη πάξζεθε…. κηιάεη γηα κηα εκεξνκελία δεηγκαηνιεςίαο  21/9/2019, αλππόγξαθα! Δελ μέξσ 

πνηνο έρεη θάλεη ηηο κεηξήζεηο θαη κηιάεη γηα θάπνηα βαξέα κέηαιια ηα νπνία -κε κηα πξώηε 

καηηά αλ δεη θάπνηνο- πξνέξρνληαη από κόιπβδν ν νπνίνο θπξίσο πξνέξρεηαη από κπαηαξίεο 

απηνθηλήησλ ή κπαηαξίεο κηθξώλ αιηεπηηθώλ. Τα βαξέα δε  κέηαιια πνπ αλαθέξνπλ εδώ, 

δελ είλαη ηίπνηα πνπ λα ρξεζηκνπνηεί όρη ηώξα αιιά δηαρξνληθά ην λαππεγείν. 

https://syrospress.gr/eytheia-epithesi-onex-kata-tis-methodevmenis-prospatheias-sykofantisis-tis/
https://syrospress.gr/eytheia-epithesi-onex-kata-tis-methodevmenis-prospatheias-sykofantisis-tis/
https://www.koinignomi.gr/news/oikonomia/epiheirimatikotita/2021/03/16/h-oneh-apanta-stin-ekstrateia-sykofantisis-kata-toy-neorioy.html
https://www.koinignomi.gr/news/oikonomia/epiheirimatikotita/2021/03/16/h-oneh-apanta-stin-ekstrateia-sykofantisis-kata-toy-neorioy.html
https://cyclades24.gr/2021/03/panos-xenokostas-sinenteuksh-typou-video/
https://cyclades24.gr/2021/03/panos-xenokostas-sinenteuksh-typou-video/
https://www.kykladiki.gr/%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CF%88/
https://www.kykladiki.gr/%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CF%88/
https://www.youtube.com/watch?v=wydkU85qY5A
https://www.youtube.com/watch?v=wydkU85qY5A
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….Γηα λα γίλεη κηα κειέηε πνπ λ’ απνθαλζεί θάπνηνο αλ θάπνπ ππάξρεη θάηη, απηό είλαη κηα 

ρξνλνβόξα δηαδηθαζία θαη θνζηνβόξα. Μηιάκε γηα ηξία κε πέληε ρξόληα ειέγρνπο θαη 

κειέηεο, θη αλ κηιάκε γηα ην ιηκάλη, κηιάκε γηα έλα θόζηνο  πνπ είλαη εθαηνκκύξηα επξώ θαη 

κηιάκε γηα πξσηόθνιια θαη δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο αλ αθνινπζήζεη θάπνηνο ζα πξέπεη κεηά λα 

κπνξεί λα απνδείμεη από πνύ πήξε ην δείγκα, πώο ην πήξε, ην πήξε ζσζηά, ην πήξε ζην ζσζηό 

βάζνο θη έθαλε θάηη ην νπνίν ηελ άιιε κέξα ζα κπνξεί λα μέξεη ηη πξαγκαηηθά ππάξρεη… 

…. Πξέπεη λα γίλνπλε κειέηεο; Βεβαίσο πξέπεη λα γίλνπλε κειέηεο, λα θηάζνπκε θαη κέρξη ηνλ 

ππξήλα ηεο γεο λα δνύκε ηη γίλεηαη. Τν ζέκα είλαη όκσο απηέο νη πξνηεξαηόηεηεο, ηηο βάδνπλε 

άιινη. Δγώ ηη είπα; Αλ απνθαζίζνπλε λα ην θάλνπλε, ζα ζπγρξεκαηνδνηήζσ θαη ην μαλαιέσ 

δηνξζώλνληαο ην ρξεκαηνδνηήζσ.. …… λαη, δελ ζα ην ρξεκαηνδνηήζνπκε, ζα ην 

ζπγρξεκαηνδνηήζνπκε θη όρη γηαηί είκαη ηζηγθνύλεο.. γηαηί αλ αθνπζηεί 

ρξεκαηνδόηεζε, ζα βξνπλ θαη ζα πνύλε πάιη. Τν θάλεη γηα λα θηηάμεη η’ 

απνηειέζκαηα, απηό ζα πνύλε. Οπόηε, εάλ ν Γήκνο θη ε Πεξηθέξεηα απνθαζίζνπλε, γηα ηνπο 

ιόγνπο ηνπο ή όπνηε ζέινπλε απηνί ή όπνηε θξίλνπλ… ηόηε λαη, ζα ππάξμεη ζπγρξεκαηνδόηεζε.» 

 

 Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία, ζήκεξα, είλαη φηη ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. νινθιήξσζε κηα κειέηε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ εχξνπο ηεο ξχπαλζεο ηνπ ιηκέλα ε νπνία, ηειηθά, ρξεκαηνδνηήζεθε 

απνθιεηζηηθά από ηελ ONEX, πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ζχκβαζεο ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. θαη ηεο 

ONEX θαη πιένλ έρνπκε δεκνζηνπνηεκέλα ηα απνηειέζκαηά ηεο. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

κειέηεο απηήο ηα αλαθνίλσζε, ζηηο 25.10.2022, ν Πεξηθεξεηάξρεο Ννηίνπ Αηγαίνπ έρνληαο ζην 

πιεπξφ ηνπ ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Κπθιάδσλ, θεξχζζνληαο κάιηζηα θαη ην ηέινο ηεο δεκφζηαο 

ζπδήηεζεο γηα ηε ξχπαλζε ηνπ ιηκαληνχ. Δδψ ε κειέηε φπσο δεκνζηεχζεθε απφ ηε Κνηλή 

Γλψκε. Σν ζρεηηθφ δεκνζίεπκα ηεο 25.10.2022 θέξεη ηίηιν "ΔΛΚΔΘΔ γηα ιηκάλη Δξκνχπνιεο: Ζ 

επηβάξπλζε δελ απνδίδεηαη ζε πξφζθαηεο δξαζηεξηφηεηεο" θαη έρεη ζπλεκκέλα ηφζν ην ζψκα 

ηεο κειέηεο φζν θαη απνθνκκέλα ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο. 

 

 Σν ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ ζπλνςίδεη ηα επξήκαηά ηνπ σο εμήο: 

«ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Από ηηο κεηξήζεηο θαη ηηο αλαιύζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ θόιπν ηεο Δξκνύπνιεο ηνλ  Απξίιην 

ηνπ 2022 πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα:   

 

Βαξέα κέηαιια θαη νξγαληθνί ξύπνη ζην ζαιαζζηλό λεξό  

Οη ζπγθεληξώζεηο ηόζν ησλ βαξέσλ κεηάιισλ όζν θαη ησλ νξγαληθώλ ξύπσλ ζην ζαιαζζηλό  λεξό ήηαλ 

κηθξέο θαη ζαθώο κηθξόηεξεο από ηα όξηα πνπ έρνπλ ηεζεί από ηηο Δπξσπατθέο  νδεγίεο γηα ηα ύδαηα. 

https://www.koinignomi.gr/sites/default/files/arheia/2022/Meleti_0.pdf
https://www.koinignomi.gr/sites/default/files/arheia/2022/Meleti_0.pdf
https://www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-syros/2022/10/25/elkethe-gia-limani-ermoypolis-i-epivarynsi-den-apodidetai-se-prosfates-drastiriotites
https://www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-syros/2022/10/25/elkethe-gia-limani-ermoypolis-i-epivarynsi-den-apodidetai-se-prosfates-drastiriotites
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Τδξνγνλάλζξαθεο ζηα ζαιάζζηα ηδήκαηα  

ε όηη αθνξά ηνπο αιεηθαηηθνύο πδξνγνλάλζξαθεο ζηα ζαιάζζηα ηδήκαηα, νη ζπγθεληξώζεηο  ηνπο 

βξέζεθαλ ζρεηηθά απμεκέλεο ζε όιε ηελ πεξηνρή θαη ππνδεηθλύνπλ ήπηα ξύπαλζε από  πεηξειαηνεηδή, 

εηθόλα πνπ είλαη ζπλεζηζκέλε ζηα ιηκάληα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε ησλ  πινίσλ. 

 

ε όηη αθνξά ηνπο πνιπθπθιηθνύο αξσκαηηθνύο πδξνγνλάλζξαθεο (ΠΑΤ) νη ζπγθεληξώζεηο  ηνπο βξέζεθαλ 

ζεκαληηθά απμεκέλεο ζρεδόλ ζε όια ηα δείγκαηα εληόο ηνπ θόιπνπ ηεο  Δξκνύπνιεο αιιά θαη ζηνλ 

ζηαζκό αλαθνξάο πνπ ηνπνζεηήζεθε εθηόο ηνπ ιηκαληνύ. Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

έδεημαλ όηη πξόθεηηαη γηα ελώζεηο πνπ  πξνέξρνληαη από θαύζε νξγαληθήο ύιεο (ππξνιπηηθή πξνέιεπζε). 

Η έληνλε παξνπζία ησλ  ελώζεσλ απηώλ ζην ζαιάζζην ππζκέλα δελ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ 

θπθινθνξία ησλ  πινίσλ ή κε λαππεγηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Ζ ζπλήζεο πεγή ηνπο είλαη ρεξζαίεο 

βηνκεραληθέο  δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο θαύζεο. ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

θζάλνπλ  ζπλήζσο κέζσ αγσγώλ ή άιισλ ρεξζαίσλ απνξξνώλ. Οη κεηξήζεηο ζηνπο ππξήλεο έδεημαλ  

ηδηαίηεξα κεγάιεο ηηκέο κέρξη ην βάζνο ησλ 20 cm γεγνλόο πνπ δείρλεη θαη ζε απηή ηελ  πεξίπησζε 

επηβάξπλζε ζε βάζνο αξθεηώλ δεθαεηηώλ. 

 

Βαξέα κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία ζηα ζαιάζζηα ηδήκαηα  

Απμεκέλεο ηηκέο αληρλεύζεθαλ γηα θάπνηα βαξέα κέηαιια ηόζν εληόο ηνπ θόιπνπ όζν θαη ζην  ζηαζκό 

αλαθνξάο θαη θπξίσο γηα ην ρξώκην, ραιθό θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό γηα ηνλ  ςεπδάξγπξν θαη ην ληθέιην. 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ νη αλαιύζεηο  ζηνπο ππξήλεο ησλ ηδεκάησλ δείρλνπλ 

όηη ε επηβάξπλζε ηνπ ηδήκαηνο αληηζηνηρεί ζε ρξνληθή  πεξίνδν πνιιώλ δεθαεηηώλ. Η πεγή ηεο 

ξύπαλζεο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηηο πνιιαπιέο  αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ππήξραλ 

ζηελ πεξηνρή. Δίλαη εμαηξεηηθά πηζαλό νη κεγάιεο ηηκέο ηνπ ρξσκίνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παιαηόηεξε ιεηηνπξγία ησλ βπξζνδεςείσλ ζηελ  παξάθηηα δώλε θαζώο είλαη γλσζηή ε ρξήζε ζεηηθνύ 

ρξσκίνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ  δεξκάησλ.» 

 

Σν γεληθό ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη από ηηο κεηξήζεηο είλαη όηη νη πνιιαπιέο  αλζξσπνγελείο 

πηέζεηο πνπ πθίζηαηαη ε πεξηνρή επί πνιιέο δεθαεηίεο πξνθάιεζαλ ηε ζπζζώξεπζε ζπγθεθξηκέλσλ 

βαξέσλ κεηάιισλ θαη πνιπθπθιηθώλ αξσκαηηθώλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζην ζαιάζζην ππζκέλα, ε νπνία έρεη 

ππνβαζκίζεη ζε θάπνην βαζκό ηε  βελζηθή παλίδα, αιιά δελ είλαη ηέηνηα πνπ λα δεκηνπξγήζεη ηνμηθόηεηα 
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ζην ίδεκα. Χζηόζν νη  κεηξήζεηο ζην ζαιαζζηλό λεξό έδεημαλ πνιύ κηθξέο ηηκέο ξππνγόλσλ νπζηώλ πνπ 

ην ραξαθηεξίδνπλ ζε θαιή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε. Δθόζνλ δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρηζε ηεο  θαιήο 

πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ζηε ζηήιε ηνπ λεξνύ αλακέλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ  ρξόλνπ θαη ε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ηδεκάησλ. Οη κεηξήζεηο ζηνπο ππξήλεο ησλ ηδεκάησλ  δείρλνπλ όηη ε 

επηβάξπλζε πνπ δηαπηζηώζεθε αληηζηνηρεί ζε ρξνληθή πεξίνδν αξθεηώλ δεθαεηηώλ θαη δελ κπνξεί 

λα απνδνζεί ζε πξόζθαηεο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ πεξηνρή.» 

 

 Ο νπνηνζδήπνηε αλαγλψζηεο απηψλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ -κηαο εκπεξηζηαησκέλεο 

κειέηεο- είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα απνθφκηδε ηελ εμήο εηθφλα: “ε όποηα ρύπαλζε εληοπίζηεθε,  

δελ δείτλεη λα ζορύβεζε ηο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Οθείιεηαη, αποθιεηζηηθά, ζε παρειζούζες 

δραζηερηόηεηες, είλαη ζσλήζες ζε ιηκάληα ή ζε περηοτές βσρζοδευείφλ ή θαύζεφλ, δελ 

ζτεηίδεηαη κε λασπεγηθή δραζηερηόηεηα θαη αλ ζσλετηζηεί ε θαιή περηβαιιοληηθή θαηάζηαζε 

ηοσ ζαιαζζηλού λερού αλακέλεηαη κε ηελ πάροδο ηοσ τρόλοσ  βειηίφζε θαη ηες ποηόηεηας ηφλ 

ηδεκάηφλ”. ε απιά ειιεληθά: “ηο ΝΕΩΡΙΟ ζήκερα δελ ρσπαίλεη, γηα ηελ αθρίβεηα ποηέ δελ 

ρύπαηλε κηας θαη οη αλοητηές ακκοβοιές, σδροβοιές θαη βαθές είλαη δηατροληθά οη ίδηες!” θαη 

επηπιένλ “δελ τρεηάδεηαη αλεζστία γηα ηελ όποηα ρύπαλζε εληοπίζηεθε, άιιφζηε έτοσλ 

ζηακαηήζεη λα ιεηηοσργούλ οη δραζηερηόηεηες ποσ ρύπαηλαλ θαηά ηο παρειζόλ».” 

 

 Δίλαη δειαδή πξνθαλέο, φηη, φπνηνο δηαβάζεη απηά ηα ζπκπεξάζκαηα φπσο 

δηαηππψζεθαλ απφ ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. έρεη θάζε ιφγν λα πάςεη λα αλεζπρεί θαη λα παλεγπξίζεη. 

Όπσο αθξηβψο έθαλε θαη ν θ. Πεξηθεξεηάξρεο θαηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπο. Δίλαη πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθά ηα δεκνζηεχκαηα ησλ ηνπηθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο ηα νπνία  θάιπςαλ ηελ 

ζπλέληεπμε ηχπνπ ηνπ θ. Πεξηθεξεηάξρε γηα ηε  δεκνζηνπνίεζε ηεο κειέηεο ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ θαη 

ηα θαζεζπραζηηθά ζπκπεξάζκαηά ηεο: 

Κνηλή Γλψκε, 25.10.2022: «ΕΛΚΕΘ.Ε γηα ιηκάλη Εξκνύπνιεο: Η επηβάξπλζε δελ 

νθείιεηαη ζε πξόζθαηεο δξαζηεξηόηεηεο»  

«Σύκθσλα κε όζα ππνγξάκκηζε ν Πεξηθεξεηάξρεο, ην γεληθό ζπκπέξαζκά ηεο, ζέηεη ηέινο ζηηο 

δεκόζηεο αλαθνξέο πνπ έβιεπαλ κέρξη ζήκεξα ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο.» 

Κνηλή Γλψκε, 26.10.2022: «Επηζηεκνληθό ηέινο γηα ηε ξύπαλζε ηνπ ιηκέλα 

Εξκνύπνιεο» 

«Γ. Φαηδεκάξθνο: Τν ζέκα ζεσξείηαη ιήμαλ 

“Γηα εκάο ην ζέκα θιείλεη” επαλέιαβε ζε απόιπην ηόλν, ιέγνληαο ηέινο πσο ζην εμήο, ε 

Πεξηθεξεηαθή Αξρή δελ ζα επηηξέςεη ζε θακία πιεπξά λα ζίμεη ηε ζηάζε ησλ Υπεξεζηώλ ηεο. 

https://www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-syros/2022/10/25/elkethe-gia-limani-ermoypolis-i-epivarynsi-den-apodidetai-se-prosfates-drastiriotites
https://www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-syros/2022/10/25/elkethe-gia-limani-ermoypolis-i-epivarynsi-den-apodidetai-se-prosfates-drastiriotites
https://www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-notio-aigaio/2022/10/26/epistimoniko-telos-gia-ti-rypansi-toy-limena-ermoypolis.html
https://www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-notio-aigaio/2022/10/26/epistimoniko-telos-gia-ti-rypansi-toy-limena-ermoypolis.html
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Από εδώ θαη πέξα θαη επεηδή όινη έρνπλ δηθαηώκαηα ζε απηή ηε δσή, πξέπεη λα πξνζηαηέςνπκε 

θαη ηηο Υπεξεζίεο καο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο καο. Γελ κπνξεί λα είλαη αληηθείκελν επηζέζεσλ 

ζπλερώο, δελ κπνξεί λα παξαθσιύεηαη ην έξγν ελόο δεκόζηνπ θνξέα ή κηαο δεκόζηαο ππεξεζίαο 

από ηηο ςεπδαηζζήζεηο ή ηηο ηδενιεςίεο πνπ έρεη θάπνηνο ζην κπαιό ηνπ. Η λνκνζεζία δίλεη θαη 

ζε εκάο δηθαηώκαηα λα πξνζηαηεύζνπκε θαη ηνπο ζπλεξγάηεο καο” δήισζε ν Γηώξγνο 

Φαηδεκάξθνο θιείλνληαο ην ζέκα» 

Cycladeslive.gr, 25.10.2022: «Η κειέηε ηνπ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. κίιεζε- Ο βπζόο ηνπ ιηκαληνύ 

είλαη ζε θαιή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε» 

«Τα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ., ήηαλ ηα θαιύηεξα γηα ην βπζό ηνπ ιηκαληνύ ηεο 

Δξκνύπνιεο,  θαη ήξζαλ σζάλ θαηαπέιηεο ζηε κεξίδα εθείλε ησλ αηόκσλ πνπ επαλεηιεκκέλσο 

επηζπκνύλ λα ζπθνθαληνύλ θαη λα δεκηνπξγνύλ εληππώζεηο, όπσο αλέθεξε ν θ. 

Πεξηθεξεηάξρεο.» 

Syrospress.gr, 25.10.2022: «Ψέκα, Μίζνο, Λάζπε, Αξξώζηηα. Επηηέινπο Τέινο..!...»  

«Η Αιήζεηα έβαιε ηέινο ζηνλ “θνπβά ηνμηθώλ απνξξηκκάησλ” ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ…!» 

«Καη ηώξα;;;;; Πόζε αθόκε ιάζπε δηαζέηεη ζηα θηπάξηα ηνπ ην Παξαηεξεηήξην Πνηόηεηαο 

Πεξηβάιινληνο Σύξνπ; Γηόηη απηό ζπκβαίλεη 4 ρξόληα ηώξα…. Φηπαξίδνπλ ιάζπε από ηνλ 

θπζηνινγηθό όπσο απνδεηθλύεηαη ππζκέλα ηνπ ιηκαληνύ ηεο Δξκνύπνιεο ζηα αλεκηζηεξάθηα 

ηνπο θη εθηόμεπζε πξνο Νεώξην θαη όπνηνπο ππνζηήξηδαλ ηα αληίζεηα κε ηα ιεγόκελά ηνπο 

πξνζπαζώληαο λα ιεξώζνπλ επηρεηξήζεηο θαη ππνιήςεηο.  

Ακάλ! Καη ηώξα; Τί ζα θάλεη ην ΠΠΠΣ πνπ ε έξεπλα ην ιέεη μεθάζαξα πσο ε έληνλε παξνπζία 

νξγαληθώλ ελώζεσλ δελ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ θπθινθνξία ησλ πινίσλ ή κε λαππεγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο;» 

 

 Κπξίσο φκσο, ν πξφεδξνο ηεο ONEX είλαη απηφο πνπ δηθαηψζεθε απνιχησο (:…δελ 

ήκνπλ εδώ όηαλ ππήξραλ ηα βπξζνδεςεία πνπ έπεθηαλ ζην ιηκάλη, δελ ήκνπλ εδώ όηαλ γηλόηαλ 

νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα ζην ιηκάλη νπόηε δελ γλσξίδσ ηη ππάξρεη ζην βπζό …… Τα βαξέα 

δε κέηαιια πνπ αλαθέξνπλ εδώ, δελ είλαη ηίπνηα πνπ λα ρξεζηκνπνηεί όρη ηώξα αιιά 

δηαρξνληθά ην λαππεγείν..).  

 

 Σελ αίζζεζε ηεο πιήξνπο δηθαίσζήο ηεο, ε ONEX, ηελ απνηχπσζε γιαθπξά ζηελ 

έθεζε πνπ άζθεζε θαηά ηεο πξσηφδηθεο απφθαζεο κε ηελ νπνία ην πνιπκειέο Πξσηνδηθείν 

χξνπ απέξξηςε, ζην ζχλνιφ ηεο, ηελ ζρεηηθή κε ην ζέκα ηεο ξχπαλζεο ηνπ ιηκέλα αγσγή ηεο  

θαηά ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ. Αλαθέξεη ε ONEX ζηελ έθεζε πνπ άζθεζε: 

https://cycladeslive.gr/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB-%CE%BA%CE%B5-%CE%B8-%CE%B5-%CE%BC%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CE%BF-%CE%B2%CF%85%CE%B8%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85/
https://cycladeslive.gr/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB-%CE%BA%CE%B5-%CE%B8-%CE%B5-%CE%BC%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CE%BF-%CE%B2%CF%85%CE%B8%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85/
https://syrospress.gr/psema-misos-laspi-arrostia-epiteloys-telos/
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 Όκσο, ν πιήξεο απνθιεηζκφο απφ ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. ηνπ ελδερφκελνπ κέξνο ηεο 

ξχπαλζεο λα νθείιεηαη ζε λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο -ηηο νπνίεο, εκείο 

ηνπιάρηζηνλ, ηηο ζεσξνχκε ΚΑΗ πξφζθαηεο θαη παξειζνχζεο θαη ζα πξέπεη ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. λα 

δηεπθξηλίζεη πνπ ηηο θαηαηάζζεη ρξνληθά- πξνθαιεί εχινγα εξσηεκαηηθά πνπ ρξήδνπλ 

απάληεζεο. Όιε ε δηεζλήο επηζηεκνληθή έξεπλα θαη βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε ξππνγφλν θχζε 

ησλ εξγαζηψλ απηψλ, αλαηξάπεθε ζηε χξν απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.. 

Δηιηθξηλά, πνιχ ζα ζέιακε λα ην πηζηέςνπκε απηφ, γηαηί αλ πξάγκαηη νη αλνηρηέο ακκνβνιέο, 

πδξνβνιέο θαη βαθέο ησλ πινίσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 24σξε βάζε, ζην κέζνλ ηνπ 

αζηηθνχ ηζηνχ, δελ δηαζπείξνπλ ηα επηθίλδπλα ζηνηρεία –ηα νπνία εμ νξηζκνχ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

εξγαζίεο απηέο (βαξέα κέηαιια, πδξνγνλάλζξαθεο θ.ι.π.)- ζηελ πφιε θαη ζηε ζάιαζζα, ζα 

κπνξνχζακε λα αηζζαλζνχκε αζθαιέζηεξνη. Σν κφλν πνπ ζα απέκελε λα καο απαζρνιεί ζα 

ήηαλ πσο λα αληηκεησπίζνπκε ηα επηρεηξήκαηα ηεο ONEX θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο έθεζεο.  

 

 Δίλαη φκσο πξάγκαηη έηζη;  

 Γηα λα απαληεζεί ην εξψηεκα απηφ απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή επηζθφπεζε ηεο κειέηεο πνπ 

παξνπζηάζηεθε (ησλ πξαγκαηηθψλ κεηξήζεσλ πνπ θαηέγξαςε, ησλ ππνζέζεσλ πνπ έθαλε θαη 

ησλ πεγψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηαηχπσζε). 

Με ηηο ηαπεηλέο καο επηζηεκνληθέο δπλάκεηο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε αθξηβψο απηφ, λα 

επηβεβαηψζνπκε ηε ζπλάθεηα ησλ πξσηνγελψλ επξεκάησλ ηεο κειέηεο κε ηα ζπκπεξάζκαηά 

ηεο φπσο απηά δηαηππψζεθαλ ή λα θαηαδείμνπκε ηπρφλ αζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ επξεκάησλ 

θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ. ε θάζε πεξίπησζε ζα εθηηκήζνπκε ηδηαίηεξα ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο εθ 

κέξνπο ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. 

 

 Απφ κηα πξψηε, επηθαλεηαθή, αλάγλσζε ηεο κειέηεο δηαθαίλεηαη φηη νη κεηξήζεηο ηνπ 

ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. δείρλνπλ εθηεηακέλε θαη πνιχ ζνβαξή ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ησλ 

ππνεπηθαλεηαθψλ ηδεκάησλ ηνπ ππζκέλα κε βαξέα κέηαιια, θαη κάιηζηα, γηα θάπνηα βαξέα 

κέηαιια, ζε ππεξπνιιαπιάζην βαζκφ απφ ηε ξχπαλζε πνπ ππνδείθλπε ην (κνλαδηθφ) δείγκα 

ηεο Aegean Rebreath ην 2019. Δπίζεο, δείρλνπλ κεγάιε ξχπαλζε πδξνγνλαλζξάθσλ, θπξίσο 

πνιπθπθιηθψλ αξσκαηηθψλ (θαξθηλνγφλσλ). Δληνπίζηεθαλ βαξέα κέηαιια θαη νη 

πδξνγνλάλζξαθεο πνπ ηππηθά ζρεηίδνληαη κε λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη κάιηζηα ζε 

κέγηζηεο ζπγθεληξψζεηο ζε ζέζεηο πέξημ ηνπ λαππεγείνπ. εκαληηθφ εχξεκα απνηειεί θαη ην 

γεγνλφο φηη εληνπίζηεθε ζνβαξή ξχπαλζε θαη εθηφο ηνπ ιηκέλα.  

 

 Αο δνχκε φκσο ιεπηνκεξέζηεξα ηα επξήκαηα θαη ηα πνξίζκαηα ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.:  
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Τα ευρήματα της μελέτης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

Ζ δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 29 Απξηιίνπ 2022, κε ρξήζε ηνπ Χθεαλνγξαθηθνχ  

ζθάθνπο "ΑΛΚΤΧΝ" ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ., εθηφο απφ ηε ιήςε δχν ππξήλσλ (Core1 θαη Core2) πνπ  

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην ζθάθνο Χ/Κ ΑΗΓΑΗΟ [ιίγν λσξίηεξα,  ζηηο 29 Μαξηίνπ 2022]. 

 

Δηθόλα Π.Π.Π.. (πεγή: marinetraffic.com) 

 

 

Δηθόλα 2.1.1 ηεο κειέηεο: Θέζεηο δεηγκαηνιεςίαο ζηνλ θόιπν ηεο Δξκνύπνιεο ηνλ Απξίιην 2022 
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ΣΤΑΘΜΟΙ Γ. Μικοσ Γ. Πλάτοσ Βάκοσ (m) 

Core1 24o 56.5920 37o 25.9990 25

Core2 24o 56.5530 37o 26.0560 25

1 24o 57.0180 37o 26.3400 26

2 24o 56.3220 37o 26.0874 11

3 24o 56.3400 37o 25.8960 12

4 24o 56.5200 37o 26.0580 18

5 24o 56.7600 37o 25.9020 23

6 24o 56.6093 37o 26.4690 19

7 24o 56.5286 37o 26.3754 19

8 24o 56.5710 37o 26.2695 21

9 24o 56.6030 37o 26.1352 19

10 24o 56.2517 37o 25.9933 9

11 24o 56.4223 37o 25.9876 18

12 24o 56.3562 37o 25.8278 8

13 24o 56.5299 37o 25.9337 11
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Α. ΜΔΣΑΛΛΑ ΣΑ ΗΕΖΜΑΣΑ 

1. πγθεληξώζεηο ηρλνζηνηρείσλ θαη θπξίσλ ζηνηρείσλ ζηα επηθαλεηαθά ηδήκαηα 

 Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ηρλνζηνηρείσλ ζηα επηθαλεηαθά ηδήκαηα, φπσο 

κεηξήζεθαλ απφ ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ., παξνπζηάδνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα: 

 

 

θηαγξαθεκέλα, ηα θνληηλόηεξα ζεκεία ζην λαππεγείν 

 

(*): Σν αξζεληθφ As θαη ην θνβάιηην Co δελ κεηξήζεθαλ θαζφινπ ζήκεξα, αιιά είραλ κεηξεζεί 

ην 2019.  

(**): Καηεπζπληήξηεο  Γξακκέο Πνηφηεηαο Ηδεκάησλ, ERL θαη ERM (McCready et al., 2006; Birch 

et al., 2006): 

--- ζπγθεληξψζεηο κεηάιισλ θάησ απφ ηελ ηηκή ERL ζπάληα ζπλδένληαη  κε κε αληηζηξεπηέο 

βηνινγηθέο επηδξάζεηο, (πξάζηλν) 

--- ζπγθεληξψζεηο κεηάιισλ κεηαμχ ηνπ ERL θαη ηνπ ERM ζπλδένληαη πεξηζηαζηαθά κε 

δπζκελείο  βηνινγηθέο επηδξάζεηο, (πνξηνθαιί) 

--- ζπγθεληξψζεηο κεηάιισλ πάλσ απφ ηελ  ηηκή ERM ζπλδένληαη ζπρλά κε δπζκελείο 

βηνινγηθέο επηδξάζεηο, (θόθθηλν)  

Σθμεία δειγμάτων Cr Cu Ni Pb Sn V Zn Cd Mn Co As

Επιφανειακά δείγματα mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Δείγμα του 2019 189 181 42.36 135 * 74.3 228 0.523 498 10.2 11.4

1 656 173 52.0 41.8 31.8 108 192 0.192 570 * *

2 923 250 69.6 54.3 28.7 109 281 0.238 454 * *

3 289 153 49.2 22.0 38.4 95.6 114 0.191 408 * *

4 593 412 63.8 44.4 48.6 111 208 0.309 370 * *

5 218 102 44.6 38.1 41.9 92.1 102 0.205 377 * *

6 169 126 28.3 50.0 38.8 59.6 119 0.267 300 * *

7 141 29 30.9 13.8 29.3 43.6 58.1 0.130 554 * *

8 644 273 46.9 37.8 28.2 84.8 186 0.220 431 * *

9 1093 618 67.2 63.6 48.6 105 376 0.429 508 * *

10 496 207 51.1 36.1 35 108 176 0.247 439 * *

11 332 322 36.3 65.5 30.2 77.1 197 0.409 439 * *

12 134 31 28.0 5.60 16.5 87.5 55.8 0.149 685 * *

13 292 114 44.5 19.2 20 105 102 0.174 424 * *

Πυρινεσ ιηθμάτων * *

Core 1 (ςε 0-1cm) 222 97.7 65.2 15.1 15.2 110 92.1 * 501 * *

Core 2 (ςε 0-2cm) 630 405 62.2 47.8 39.2 120 182 * 424 * *

9 (ςε 0-3cm) 740 245 115 12.0 22.1 355 224 * 377 * *

Εξωτερικόσ  φλοιόσ γθσ 35 25 20 20 5.5 60 71 0.098 600 10 1.5

Μζςο ίηθμα 72 33 52 19 4.6 105 95 0.17 770 14 7.7

ERL** 80 70 30 35 120 5

ERM** 145 390 50 110 270 9

Συγκεντρϊςεισ μετάλλων και ιχνοςτοιχείων ςτα επιφανειακά ιηιματα



 

16 
 

 Με γξακκνζθίαζε ζηνλ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηξήζεηο ησλ δεηγκάησλ πνπ 

ειήθζεζαλ απφ ηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη εγγχηεξα ηνπ λαππεγείνπ ζε ζρέζε κε φια ηα άιια 

ζεκεία δεηγκαηνιεςηψλ. 

 

 Πξνο ζχγθξηζε κε ηα ζεκεξηλά απνηειέζκαηα, έρνπλ πξνζηεζεί ζηνλ πίλαθα, νη 

ζπγθεληξψζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο πνπ είρε ιεθζεί ην 2019 απφ ηελ Aegean Rebreath 

θαη είρε εμεηαζηεί επίζεο απφ ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. 

 

 Μηα απιή καηηά ζηνλ πίλαθα είλαη αξθεηή γηα λα θαηαιάβεη θαη ν πην άπεηξνο φηη ηα 

πξάγκαηα είλαη πνιχ ζνβαξά: Σα ζηνηρεία ρξψκην Cr, ραιθφο Cu, ληθέιην Ni, κφιπβδνο Pb, 

ςεπδάξγπξνο Zn, θαζζίηεξνο Sn βξίζθνληαη πςειέο έσο πνιχ πςειέο ζπγθεληξψζεηο, κε ην 

ρξψκην Cr λα βξίζθεηαη ζε δπζζεψξεηα χςε (έσο θαη 7.5 θνξέο πάλσ απφ ην φξην ERM). Όια 

απηά ηα ζηνηρεία ηππηθά ζρεηίδνληαη κε λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη είλαη 

ζχλεζεο λα εληνπίδνληαη ζε πεξηνρέο απφμεζεο θαη βαθήο πινίσλ (πξβι. παξαηηζέκελεο πεγέο i, ii, 

iii, iv, v). 

 

 Δπηπιένλ, νη πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ζρεδφλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ αληρλεχζεθαλ ζηα 

ζεκεία πνπ βξίζθνληαη πέξημ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λαππεγείνπ (ζεκεία 2, 4, 8, 9 θαη 

Core2), κε απόιπην maximum ζπγθεληξώζεσλ όισλ ησλ ζηνηρείσλ ζην ζεκείν 9 (ζηε 

θεληξηθή πεξηνρή ηνπ ιηκέλα - κπξνζηά απφ ηηο πισηέο δεμακελέο). 

 

 Παξαζέηνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ζηα επηθαλεηαθά 

ηδήκαηα φπσο κεηξήζεθαλ απφ ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ, απνηππσκέλα ζε ράξηεο ζεκεηψλνληαο φηη ε 

επηινγή ηεο ρξσκαηηθήο δηαβάζκηζεο έγηλε γηα λα απεηθνληζηεί θαζαξά πξσηίζησο ή ρσξηθή 

θαηαλνκή ηεο ξχπαλζεο θαη δεπηεξεπφλησο ην κέγεζφο ηεο. Γηα άκεζε επνπηεία ηνπ κεγέζνπο 

ηεο ξχπαλζεο, παξαηίζεληαη θαη νη ηηκέο ERL θαη ERM: 
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ERL=80mg/kg, ERM=145mg/kg  
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ERL=70mg/kg, ERM=390mg/kg  
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ERL=30mg/kg, ERM=50mg/kg  
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ERL=35mg/kg, ERM=110mg/kg  
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ERL=120mg/kg, ERM=270mg/kg  
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 Αμηνζεκείσην (θαη αλεμήγεην) είλαη φηη, ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. επέιεμε λα κε ιάβεη επηθαλεηαθφ 

δείγκα απφ ην ζεκείν φπνπ είρε ιεθζεί ην δείγκα ην 2019 πξνθεηκέλνπ, αθελφο λα επηρεηξήζεη 

ηελ επαιήζεπζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ δείγκαηνο ηεο Aegean Rebreath θαη αθεηέξνπ λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη σο ελδεηθηηθφ δείγκα αλαθνξάο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ελεξγψλ ξππαληηθψλ 

πεγψλ ηα 3 ηειεπηαία ρξφληα (2019 - 2022). 

 

Θέζε ηνπ δείγκαηνο ηεο Aegean Rebreath ηνπ 2019 

 

 Αλη΄ απηνχ, ην θνληηλφηεξν δείγκα πνπ ειήθζε ζε ζρέζε κε ην ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο 

ηεο Aegean Rebreath, είλαη απφ ην ζεκείν 2. Ζ ζχγθξηζε ησλ δχν κεηξήζεσλ (ηνπ 2019 κε 

απηή ηνπ θνληηλφηεξνπ ζεκείνπ ηνπ, ην 2022) παξνπζηάδεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα: 

 

 

 Ζ ζχγθξηζε ηνπ δείγκαηνο ηεο Aegean Rebreath ηνπ 2019 κε ην δείγκα ησλ κέγηζησλ 

ζπγθεληξψζεσλ ηνπ 2022 (Σ9, κπξνζηά από ηηο πισηέο δεμακελέο) παξνπζηάδεηαη ζηνλ πην 

θάησ πίλαθα θαη είλαη ζπληξηπηηθή: 

 

θμεία δειγμάτων Cr Cu Ni Pb Sn V Zn Cd Mn Co As

Επιφανειακά ιηιματα mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Δείγμα του 2019 189 181 42.36 135 * 74.3 228 0.523 498 10.2 11.4

2 (2022) 923 250 69.6 54.3 28.7 109 281 0.238 454 * *

τοιχεία 

Σφγκριςθ του δείγματοσ τθσ Aegean Rebreath (2019) με το κοντινότερό του *του Σ2+ τθσ δειγματολθψίασ του 2022

θμεία δειγμάτων Cr Cu Ni Pb Sn V Zn Cd Mn Co As

Επιφανειακά ιηιματα mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Δείγμα του 2019 189 181 42.36 135 * 74.3 228 0.523 498 10.2 11.4

9 (2022) 1093 618 67.2 63.6 48.6 105 376 0.429 508 * *

τοιχεία 

Σφγκριςθ του δείγματοσ τθσ Aegean Rebreath (2019) με το δείγμα μζγιςτων ςυγκεντρϊςεων του 2022 *Σ9+
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 Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ έρεη θαη ε ζχγθξηζε ηνπ δείγκαηνο ηεο Aegean Rebreath κε ην 

δείγκα πνπ ειήθζε έμσ απφ ην ιηκάλη (ζεκείν Σ1): 

 

 

 «Αλ ηα αποηειέζκαηα ηφλ ζσγθεληρώζεφλ ηφλ βαρέφλ κεηάιιφλ ηοσ δείγκαηος ηοσ 

2019 έζεζαλ ζε ζσλαγερκό ηελ ποιηηεία ηόηε, πφς ζα πρέπεη λα αληηδράζεη ε ποιηηεία ζήκερα 

ποσ έτεη ζηα τέρηα ηες κηα επηβεβαίφζε γηα ποιύ βαρύηερε θαη εθηεηακέλε ρύπαλζε ηο 2022;». 

Αθφκε θαη αλ ε κειέηε ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. πεξηνξίδνληαλ ζε απηέο θαη κφλν ηηο κεηξήζεηο, νη 

ζπγθεληξψζεηο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηα επηθαλεηαθά ηδήκαηα είλαη ηέηνηεο πνπ ζα αξθνχζαλ 

γηα λα ζέζνπλ απηφ ην απηνλφεην εξψηεκα. Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζίαζε ε Aegean 

Rebreath ην 2019, ηα νπνία ακθηζβεηήζεθαλ ππνηηκήζεθαλ θαη ινηδνξήζεθαλ απφ ηνλ 

πξφεδξν ηεο ONEX, δπζηπρψο δελ επηβεβαηψζεθαλ. Ζ ξχπαλζε είλαη ρεηξφηεξε. 

 

 Δπηπιένλ ζεκεηψλνπκε φηη δελ κεηξήζεθαλ απφ ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ, ζπγθεληξψζεηο θαη 

άιισλ επηθίλδπλσλ ζηνηρείσλ θαη νπζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη επζέσο κε λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο 

εξγαζίεο, φπσο ηνπ αξζεληθνχ As (ην νπνίν είρε κεηξεζεί ην 2019), ησλ νξγαλνθαζζηηεξηθψλ 

ελψζεσλ, π.ρ. ηνπ ηξηβνπηπινθαζζίηεξνπ TBT, κηαο ηνμηθήο έλσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ, 

επξέσο, σο βηνθηφλν ζηα πθαινρξψκαηα (παξαπέκπνπκε ζε ζρεηηθέο κεηξήζεηο TBT ηεο 

Greenpeace ζηελ πεξηνρή ηνπ λαππεγείνπ ηεο Κπλφζνπξαο ην 2000). Δπίζεο δελ 

δηεξεπλήζεθαλ θαη άιιεο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο βηνθηφλα ζηα λεφηεξα 

πθαινρξψκαηα «λέαο γεληάο». Οη παξαιείςεηο απηέο, ζίγνπξα δελ είλαη απηνλφεηεο ζε κηα 

εθηεηακέλε κειέηε ξχπαλζεο ζε πεξηνρή πνπ εθηεινχληαη λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο. 

 

 Αλαθέξεη ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ., φηη: «Δπηρεηξήζεθε, ηέινο, ζύγθξηζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ 

ηρλνζηνηρείσλ ζηνλ θόιπν ηεο  Δξκνύπνιεο (θαηά κέζν όξν) κε ηηο αληίζηνηρεο ζπγθεληξώζεηο ζε άιιεο 

παξάθηηεο πεξηνρέο θαη θόιπνπο ηεο Διιάδαο όπσο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία (Πίλαθαο 

3.3.7).» [ζει. 24 ηεο κειέηεο]. Ζ ζχγθξηζε απηή έρεη σο εμήο:  

 

 

θμεία δειγμάτων Cr Cu Ni Pb Sn V Zn Cd Mn Co As

Επιφανειακά ιηιματα mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Δείγμα του 2019 189 181 42.36 135 * 74.3 228 0.523 498 10.2 11.4

1 (2022) Εκτόσ λιμζνα 656 173 52.0 41.8 31.8 108 192 0.192 570 * *

τοιχεία 

Σφγκριςθ του δείγματοσ τθσ Aegean Rebreath (2019) με το δείγμα του 2022 από κζςθ ΕΚΤΟΣ λιμζνα *Σ1+

https://syrospress.gr/eytheia-epithesi-onex-kata-tis-methodevmenis-prospatheias-sykofantisis-tis/
https://syrospress.gr/eytheia-epithesi-onex-kata-tis-methodevmenis-prospatheias-sykofantisis-tis/
https://syrosenvobservatory.gr/deigmatolipsies-apo-tin-greenpeace/
https://syrosenvobservatory.gr/deigmatolipsies-apo-tin-greenpeace/
https://syrosenvobservatory.gr/fytofarmaka-yfalochromata-neas-genias/
https://syrosenvobservatory.gr/fytofarmaka-yfalochromata-neas-genias/
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 Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη, ε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο 

πεξηνξίζηεθε ζηηο κέζεο ηηκέο νη νπνίεο φκσο δελ δίλνπλ παξαζηαηηθή εηθφλα γηα κηα ηφζν κηθξή 

πεξηνρή φπσο είλαη ην ιηκάλη ηεο Δξκνχπνιεο, εηδηθά ηε ζηηγκή πνπ ζε γεηηνληθά δείγκαηα, ηα 

νπνία ειήθζεζαλ απφ ζεκεία πνπ απέρνπλ κεξηθέο δεθάδεο κέηξα κεηαμχ ηνπο, θαηαγξάθεθαλ 

πνιχ κεγάιεο απνθιίζεηο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ελψ ηαπηφρξνλα δελ παξνπζηάδεηαη ην εχξνο ηεο 

ξχπαλζεο (min – max) ησλ άιισλ πεξηνρψλ. 

  

 Γελ είλαη θαηαλνεηφ ηη αθξηβψο θαηαδεηθλχεη ν γξακκηθφο κέζνο φξνο ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ. Σν κφλν ίζσο πνπ ζα κπνξνχζε λα δείμεη ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη κηα 

πιαζκαηηθή εηθφλα γηα ην κέγεζνο ηεο ξχπαλζεο πνπ αληρλεχζεθε ζηε θεληξηθή πεξηνρή ηνπ 

θφιπνπ αιιά θαη εθηφο ηνπ ιηκαληνχ. Δίλαη ζαθέο φηη νη πεξηζζφηεξνη αλαγλψζηεο δελ ζα 

αλαηξέμνπλ ζηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα γηα λα δνπλ ηηο ζέζεηο 

δεηγκαηνιεςίαο θαη ηη αληηπξνζσπεχνπλ νη κέζνη φξνη ησλ ζπγθεληξψζεσλ ζηηο άιιεο πεξηνρέο 



 

26 
 

ζε ζρέζε κε ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ ξππαληηθψλ πεγψλ εθεί, νχησο ψζηε λα θαηαιάβνπλ ηη 

δείρλεη ε ζχγθξηζε.  

 

 Δζηηάδνληαο ιίγν ζηνλ ζπγθξηηηθφ πίλαθα, παξαζέηνπκε ηε ζχγθξηζε απηή ηεο 

Δξκνχπνιεο κε νξηζκέλα εκβιεκαηηθά ζεκεία ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ, φπσο απηή θαηαγξάθεηαη 

απφ ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί έρνπκε ζεκεηψζεη θαη ηηο κέγηζηεο 

ζπγθεληξψζεηο πνπ αληρλεχζεθαλ εληφο ιηκέλα Δξκνχπνιεο θαζψο θαη ηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ 

αληρλεχζεθαλ έμσ απφ ην ιηκάλη: 

 

 

 

 Ζ ζχγθξηζε ηεο Δξκνχπνιεο κε ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, ηε Γξαπεηζψλα, ην Κεξαηζίλη, ηελ 

Διεπζίλα, ην Αιηβέξη, ηελ Ηεξηζζφ θαη ηελ Αληίθπξα είλαη άξαγε ηθαλνπνηεηηθή; Ζ δηαπίζησζε φηη 

ε Δξκνχπνιε βξίζθεηαη κε ηηο κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο θάπνησλ βαξέσλ κέηαιισλ ζε 

ζρέζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο πεξηνρέο καο θαζεζπράδεη; Κάπνηα εηθφλα γηα ην ηη 

ζεκαίλεη, σο πξνο ηε ξχπαλζε, ν Πεηξαηάο ε Γξαπεηζψλα, ην Κεξαηζίλη, ε Διεπζίλα, ην Αιηβέξη 

ιίγν πνιχ έρεη ν θαζέλαο. Δλδηαθέξνλ έρεη θαη ε πεξίπησζε ηεο Ηεξηζζνχ γηα ηελ νπνία 

παξαζέηνπκε ιίγεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ηεθηαηλφκελα εθεί πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα 

θαιχηεξε εηθφλα ηεο πεξηνρήο, βι. «Νέα κειέηε γηα ηε ξχπαλζε ηνπ ηξαησλίνπ απφ ηε 

κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα #skouries» θαζψο θαη «Οπθ, αλαθνπθίζηεθα! Ζ ξχπαλζε δελ είλαη 

ζηηο θνπξηέο, είλαη 5ρικ καθξπά!» 

Περιοχι Cr Cu Ni Pb Zn Cd 

Κόλποσ Ιεριςςοφ 145 50 79 442 425

Λιμάνι Πειραιά 190 375 67.2 516 707 2.3 

Δραπετςϊνα & Κερατςίνι 229 190 77.6 331 908 2.52 

Ανατολικόσ κόλποσ  Ελευςίνασ 169 54.6 144 134 311

Δυτικόσ κόλποσ  Ελευςίνασ 152 71 139 72 255

Αλιβζρι 242 21.6 185 21.1 69.1 

Κόλποσ Αντίκυρασ 3441 133 1624 162 108 10

Κόλποσ Ερμοφπολθσ 460 216 47 38 167 0.243 

Κόλποσ Ερμοφπολθσ - Σ9 1093 618 67.2 63.6 376 0.429 

Εκτόσ κόλπου Ερμοφπολθσ  - Σ1 656 173 52.0 41.8 192 0.192 

ΜΕΕ ΣΙΜΕ (ppm)

ΑΠΟΛΤΣΟ ΜΕΓΕΘΟ (ppm)

Βαρζα Μζταλλα ςτα ιηιματα - Σφγκριςθ με άλλεσ περιοχζσ

https://antigoldgr.org/blog/2016/10/24/pappa-tsabaris-stratoni/
https://antigoldgr.org/blog/2016/10/24/pappa-tsabaris-stratoni/
https://www.alfavita.gr/koinonia/102494_oyf-anakoyfistika-i-rypansi-den-einai-stis-skoyries-einai-5hlm-makrya
https://www.alfavita.gr/koinonia/102494_oyf-anakoyfistika-i-rypansi-den-einai-stis-skoyries-einai-5hlm-makrya
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 Δηδηθή αλαθνξά αμίδεη λα θάλνπκε ζηελ πεξίπησζε ηνπ θφιπνπ ηεο Αληίθπξαο, ε νπνία 

(ζχκθσλα θαη κε ην ΔΚ.ΚΔ.Θ.Δ.) απνηειεί κηα απφ ηηο πην ξππαζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. ηνλ 

ζπγθξηηηθφ πίλαθα παξνπζηάδεηαη φηη ν θφιπνο ηεο Αληίθπξαο είλαη ε κφλε πεξηνρή ηεο Διιάδαο 

πνπ έρεη κεγαιχηεξε κέζε ηηκή ζπγθέληξσζεο ρξσκίνπ Cr απφ ηελ Δξκνχπνιε ε νπνία έξρεηαη 

ζηε δεχηεξε ζέζε.   

  

 Σν ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. αλαθέξεη σο βηβιηνγξαθηθή πεγή γηα ηα ζηνηρεία ηεο Αληίθπξαο ηελ 

“Iatrou et al. 2010” θαη αλαηξέρνληαο ζηε πεγή απηή (πξβι. παξαηηζέκελε πεγή xiii) δηαπηζηψλνπκε φηη 

νη ηηκέο απηέο αθνξνχλ, φρη γεληθά ζηνλ θφιπν ηεο Αληίθπξαο (π.ρ. κπξνζηά απφ ηελ Αληίθπξα ή 

ηα Άζπξα πίηηα), αιιά ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ απνξξίπηνληαη ηα απφβιεηα απφ ην 

εξγνζηάζην «Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο» ζηε ζάιαζζα (ε εξπζξά ηιχο). Παξαζέηνπκε έλα 

δεκνζίεπκα απφ ηελ εθεκεξίδα «ΣΑ ΝΔΑ» γηα φζνπο δελ έρνπλ εηθφλα ησλ απνβιήησλ ηεο 

θφθθηλεο ιάζπεο: «Γέκηζε κε θόθθηλε ιάζπε ν βπζόο ηνπ Κνξηλζηαθνύ» - 26 Μαΐνπ 2001 

https://www.tanea.gr/2001/05/26/greece/gemise-me-kokkini-laspi-o-bythos-toy-korinthiakoy/ 

 

 Καη κφλν ην γεγνλφο φηη επηρεηξήζεθε κηα ηέηνηα ζχγθξηζε ηεο Δξκνχπνιεο είλαη 

αδηαλφεην. Δίλαη δε αλεμήγεην ην γεγνλφο γηαηί δελ αλαθέξζεθε φηη πξφθεηηαη γηα ηα ηδήκαηα ησλ 

απνβιήησλ ηνπ εξγνζηαζίνπ «Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο». Αλεμήγεην επίζεο είλαη θαη ην γεγνλφο 

φηη ην ΔΛ.Κ.Δ.Θ.Δ δελ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηε ζχγθξηζε ηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ ην ίδην έρεη 

κεηξήζεη ζηελ πεξηνρή ηνπ θφιπνπ ηεο Αληίθπξαο (θαη όρη εηδηθά ηεο πεξηνρήο πνπ απνξξίπηεηαη ε θόθθηλε 

ιάζπε) θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ “ΑΝΗΥΝΔΤΘΔΗΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΟΝ ΥΔΡΑΗΟ 

ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΟ ΥΩΡΟ ΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΣΖ «ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ» ΟΡΜΟ 

ΑΝΣΗΚΤΡΑ - ΚΟΡΗΝΘΗΑΚΟ ΚΟΛΠΟ” - Ηαλνπάξηνο 2009.   

 Οη ηηκέο ησλ ζπγθεληξψζεσλ Cr, Cu, Ni, Pb, Zn θαη V πνπ κεηξήζεθαλ απφ ην ίδην ην 

ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ ζηνλ θφιπν ηεο Αληίθπξαο είραλ σο εμήο (πξβι. παξαηηζέκελε πεγή xii): 

 

https://www.tanea.gr/2001/05/26/greece/gemise-me-kokkini-laspi-o-bythos-toy-korinthiakoy/


 

28 
 

 

 

 Αθφκε θαη ηα ηδήκαηα ησλ ζεκείσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηε πεξηνρή θνληά ζην εξγνζηάζην 

«Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο» (ΑηΔ) θαη ηνλ ζηαζκφ πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηθήο – Θεξκηθήο 

Δλέξγεηαο (334 MW) ήηαλ ιηγφηεξν επηβαξπκέλα κε ρξψκην, ραιθφ, κφιπβδν θαη ςεπδάξγπξν 

απφ αξθεηά ζεκεία ηεο δεηγκαηνιεςίαο ηεο Δξκνχπνιεο.  

 

 

 

Cr Cu Ni Pb Zn V

Κόλποσ Αντίκυρασ 
ANT IZ-1 (πόλθ Αντίκυρασ) 165 23 55 29 56 68

ANT IZ-2 (Άςπρα πίτια) 178 26 70 16 51 67

ANT IZ-3 (κοντά ςτα εργοςτάςια) 119 26 49 22 39 40

ANT IZ-4Α (μπροςτά από τα εργοςτάςια) 306 47 185 41 218 138

ANT IZ-4Β (μπροςτά από τα εργοςτάςια) 281 51 194 29 138 150

ANT IZ-5 (κοντά ςτα εργοςτάςια) 200 30 103 25 60 87

ANT IZ-9 217 32 101 19 61 65

Ερμοφπολθ
1 (εκτόσ κόλπου) 656 173 52.0 41.8 192 108

2 923 250 69.6 54.3 281 109

3 289 153 49.2 22.0 114 95.6 

4 593 412 63.8 44.4 208 111

5 218 102 44.6 38.1 102 92.1 

6 169 126 28.3 50.0 119 59.6 

7 141 29 30.9 13.8 58.1 43.6 

8 644 273 46.9 37.8 186 84.8 

9 1093 618 67.2 63.6 376 105

10 496 207 51.1 36.1 176 108

11 332 322 36.3 65.5 197 77.1 

12 134 31 28.0 5.60 55.8 87.5 

13 292 114 44.5 19.2 102 105

ERL** 80 70 30 35 120

ERM** 145 390 50 110 270

Βαρζα Μζταλλα ςτα ιηιματα - Σφγκριςθ με κόλπο Αντίκυρασ  - Μετριςεισ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (πθγι xii) [ppm]

Cr Cu Ni Pb Zn V

Κόλποσ Αντίκυρασ 
ANT IZ-4Α (μπροςτά από τα εργοςτάςια) 306 47 185 41 218 138

Ερμοφπολθ
9 (μπροςτά από τισ πλωτζσ δεξαμενζσ) 1093 618 67.2 63.6 376 105
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2. πγθεληξώζεηο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηα ππνεπηθαλεηαθά ηδήκαηα  

 Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ νη ηηκέο ππνβάζξνπ ησλ ξππνγφλσλ νπζηψλ, ν ξπζκφο 

ηδεκαηνγέλεζεο, ε δηαρξνληθφηεηα ηνπ ξππαληηθνχ θνξηίνπ θαη ε ρξνληθή θαηαλνκή ησλ 

ζρεηηδφκελσλ ξππαληηθψλ ζηνηρείσλ, ειήθζεζαλ ηξείο ππξήλεο ηδεκάησλ απφ ηηο ζέζεηο Core1, 

Core2 θαη 9. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηνπο 

ππξήλεο εμεηάζηεθαλ επαξθή δείγκαηα αλά ιίγα εθαηνζηά ηνπ θαηαθφξπθνπ άμνλα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα εμεηάζηεθαλ δείγκαηα κέρξη ηνπ βάζνπο ησλ 19 cm απφ ηνπο ππξήλεο Core1 θαη 

Core2, ελψ απφ ηνλ 9 εμεηάζηεθαλ δείγκαηα κέρξη ην βάζνο ησλ 34 cm. 

 

 

 

 Δθ ησλ ηξηψλ ππξήλσλ, νη ππξήλεο 9 θαη Core2 είλαη νη θνληηλφηεξνη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ λαππεγείνπ, ελψ ν Core1 είλαη ιίγν πην απνκαθξπζκέλνο. 

 

 Γελ είλαη θαηαλνεηφ γηαηί ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. επέιεμε λα ιάβεη ην ζχλνιν ησλ ππξήλσλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηνχζε, απφ ην κέζνλ ηνπ θφιπνπ θαη απφ παξαπιήζηα ζεκεία. Θα ήηαλ 

πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθή ε εηθφλα ηεο θαηαλνκήο ηεο ξχπαλζεο (ρσξηθά θαη ρξνληθά) αλ 

νη ππξήλεο ιακβάλνληαλ απφ πεξηζζφηεξν απνκαθξπζκέλεο ζέζεηο, φπσο π.ρ., έλαο ππξήλαο 

απφ ηε βφξεηα πιεπξά ηνπ θφιπνπ, έλαο απφ ην θέληξν ηνπ (από ην ζεκείν πνπ ιήθζεθε, πιεζίνλ ηνπ 

λαππεγείνπ - ζεκείν 9 ή εγγύηεξα πξνο ην λαππεγείν - κπξνζηά από ηε κηθξή δεμακελή) θαη έλαο απφ ηε 

λφηηα πεξηνρή ηνπ θφιπνπ φπνπ θαηά ην καθξηλφ παξειζφλ ιεηηνπξγνχζαλ γλσζηέο ξππνγφλεο 
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δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηα βπξζνδεςεία θ.α.. Ή λα ιακβάλνληαλ επηπιένλ απηψλ πνπ ειήθζεζαλ 

θαη δπν ππξήλεο, έλαο απφ ηε βφξεηα θαη έλαο απφ ηε λφηηα πιεπξά ηνπ θφιπνπ. Δπίζεο, 

ρξήζηκε ζα ήηαλ θαη ε ιήςε ελφο επηπιένλ ππξήλα απφ ζέζε εθηφο ηνπ θφιπνπ (π.ρ. 1) γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ππξήλαο αλαθνξάο (απνκαθξπζκέλνο απφ ηα ζεκεία ησλ γλσζηψλ 

ξππνγφλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθήζεθαλ δηαρξνληθά εληφο ηνπ ιηκέλα). 

 

 Δηδηθά ν ππξήλαο απφ ηελ πεξηνρή ησλ βπξζνδεςείσλ ζα ήηαλ απνιχησο ρξήζηκνο 

γηαηί πηζαλφηαηα ζα έδηλε ζηνηρεία γηα ην ρξνληθφ ζεκείν δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηνλ 

ξπζκφ θαη ην είδνο ηεο ηδεκαηνγέλεζεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, αιιά θαη γηα ην 

ξππαληηθφ θνξηίν πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο, ην νπνίν, πηζαλφηαηα, ζα κπνξνχζε λα δηαθξηζεί 

απφ ην ξππαληηθφ θνξηίν πνπ ζπζζσξεχηεθε κεηαγελέζηεξα, απφ άιιεο πήγεο. 

 

 χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο, ηα ππνεπηθαλεηαθά ηδήκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο 

ακκψδεηο  άξγηινη ζηνλ ππξήλα Core1, ελψ ζηνπο ππξήλεο Core2 θαη 9 σο ακκψδεηο άξγηινη 

θαη άξγηινη. Τπεξηζρχεη δε, ην θιάζκα ηεο αξγίινπ πνπ ηα θαζηζηά πην ιεπηφθνθθα.   

 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.3.3 ηεο κειέηεο. 

Δηδηθά γηα ηα βαξέα κέηαιια Cu, Cr, Zn, Pb, Ni, θαη γηα ην V, ην θαηαθφξπθν κνηίβν ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ  απνδίδεηαη παξαζηαηηθά θαη ζηα θάησζη δηαγξάκκαηα (εηθ.3.3.2, ζει.14 ηεο 

κειέηεο): 
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 Δπεηδή ζηα βαζχηεξα ζηξψκαηα ηνπ ππξήλα 9, βαζχηεξα ησλ 30 εθαηνζηψλ, νη 

ζπγθεληξψζεηο ζηαζεξνπνηνχληαη ζε ρακειά επίπεδα, ηα επίπεδα απηά, ζχκθσλα κε ην 

ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ., ζεσξήζεθαλ επίπεδα ππνβάζξνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηάθξηζε ηνπ αλζξσπνγελνχο εκπινπηηζκνχ ησλ ηδεκάησλ ζε 

κέηαιια. Αλαθέξεη ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ φηη: «Μπνξεί λα ππνηεζεί όηη πξόθεηηαη γηα  ζπγθεληξώζεηο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί από ηελ θπζηθή γεσρεκεία ησλ ηδεκάησλ ηνπ  θόιπνπ ηεο 

Δξκνύπνιεο θαη γηα ηδήκαηα πνπ έρνπλ απνηεζεί πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ αλζξσπνγελώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ πνπ επζύλνληαη γηα ηελ αύμεζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ  

κεηάιισλ, θπξίσο ηνπ Cu, ηνπ Zn, ηνπ Cr, ηνπ Ni θαη ηνπ V». Οη ηηκέο πνπ εθηίκεζε ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ σο 

ζπγθεληξψζεηο ππνβάζξνπ ησλ ζηνηρείσλ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.3.3.  ηεο κειέηεο (ζει.21) θαη 

είλαη νη θάησζη: 

 

 

 εκεηψλνπκε, φηη, δελ εμεηάζηεθαλ δείγκαηα βαζχηεξα ησλ 34 cm απφ ηε ζέζε 9 ηα 

νπνία ελδερνκέλσο λα θαηαδείθλπαλ ρακειφηεξα επίπεδα ππφβαζξνπ. Αλ ε εθηίκεζε ηνπ 

ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. είλαη ζσζηή, ηφηε, πηζαλφλ, ην βάζνο ησλ 34 cm ηνπ ππξήλα 9 λα αληηζηνηρεί 

ρξνληθά ζηελ  επνρή πνπ μεθίλεζαλ λα αλαπηχζζνληαη νη ξππνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο πέξημ ηνπ 

θφιπνπ φπσο βπξζνδεςεία, λαππεγεία, ζηδεξνπξγεία, αζηηθά ιχκαηα θ.ι.π.. 

 

 Δπηπιένλ, απφ ηνπο ππξήλεο Core1 θαη Core2  εμεηάζηεθαλ δείγκαηα κφλν κέρξη ηνπ 

βάζνπο ησλ 19 cm. Γελ είλαη θαηαλνεηφ γηαηί δελ εμεηάζηεθαλ δείγκαηα θαη απφ κεγαιχηεξα 

βάζε ησλ ζέζεσλ απηψλ ηα νπνία ελδερνκέλσο λα νδεγνχζαλ ζε άιια ζπκπεξάζκαηα γηα ηα 

επίπεδα ππφβαζξνπ. Όκσο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε απφζεζε ησλ ηδεκάησλ απφ 

αλζξσπνγελείο ξππαληηθέο πεγέο είλαη πνιχ κεγάιε θαη είλαη αδηακθηζβήηεηα δηαθξηηή απφ ην 

ηζηνξηθφ ππφβαζξν ηεο πεξηνρήο, έρεη κηθξή ζεκαζία ζήκεξα ην απφιπην κέγεζνο ηνπ θπζηθνχ 

ππφβαζξνπ γηα θάζε ζηνηρείν ησλ δηαγξακκάησλ. Μεγαιχηεξε ζεκαζία έρεη ε ξππαληηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, θαη αθφκε κεγαιχηεξε, ε ζχγρξνλε. 

τοιχείο υγκζντρωςθ (mg/kg) ERL ERM

Cr 117 80 145

Cu 31.3 70 390

Ni 32.3 30 50

Pb 13 35 110

Sn 11.6

V 99

Zn 11.5 120 270

Τιμζσ ςυγκεντρϊςεων υπόβακρου μετάλλων
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 Μηα πξψηε παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα δηαγξάκκαηα ησλ θαηαθφξπθσλ 

θαηαλνκψλ είλαη φηη θαηαγξάθεθαλ ηεξάζηηεο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ 

κεηάιισλ ζε αληίζηνηρα ζεκεία βάζνπο ησλ ηξηψλ ππξήλσλ. Με δεδνκέλν φηη νη ππξήλεο έρνπλ 

ιεθζεί απφ πνιχ θνληηλά ζεκεία ζα ήηαλ αλακελφκελν λα ππάξρεη κηα ζρεηηθή ζπζρέηηζε ηεο 

επηξξνήο ησλ ζεκείσλ απηψλ απφ ηηο δηάθνξεο ξππαληηθέο πεγέο εληφο ηνπ θφιπνπ.  

 

 Θα ήηαλ αλακελφκελν, ζηηο γεηηνληθέο απηέο ζέζεηο, νη ζπγθεληξψζεηο ησλ κεηάιισλ πνπ 

θαηαγξάθεθαλ, ζηα αληίζηνηρα βάζε, λα έρνπλ κηα ζρεηηθή ζπλάθεηα, εθηφο αλ έρνπλ ππάξμεη 

ξππαληηθέο πεγέο νη νπνίεο λα είραλ ηέηνηα ρσξηθή θαηαλνκή (ή δξαζηεξηφηεηα) πνπ λα 

επεξέαδαλ ζεκεηαθά ηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ ηδεκαηνγέλεζε. Πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζηνηρείνπ, γηα ην νπνίν θαηαγξάθεθε κηα εληειψο απξφβιεπηε 

θαηαθφξπθε θαηαλνκή ζπγθεληξψζεσλ ζηα γεηηνληθά ζεκεία, απνηειεί ην βαλάδην V: 

 

 

 

 Οη ζπγθεληξψζεηο ηνπ βαλαδίνπ V είλαη πξαθηηθά ζηαζεξέο ζε φιεο ηηο θαηαθφξπθεο 

ζέζεηο ησλ ππξήλσλ Core1 θαη Core2 (γηα ην ζύλνιν ησλ 19 cm ηνπ βάζνπο ηνπο) θαη κάιηζηα ηφζν 

ρακειέο φζν θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ηζηνξηθνχ ππφβαζξνπ (πεξίπνπ 100mg/kg). Πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ βαλαδίνπ βαζχηεξα ησλ 19 cm δίλεη ν ππξήλαο 9 φπνπ –κε εμαίξεζε 

κηα κηθξή απμνκείσζε πέξημ ησλ 20 cm βάζνπο- θαηαγξάθνληαη επίζεο ζηαζεξέο 

ζπγθεληξψζεηο (πεξίπνπ 100mg/kg) κέρξη ηα 34 cm βάζνπο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη, νη ζέζεηο Core1 θαη 



 

34 
 

Core2, νπζηαζηηθά, πνηέ δελ δέρζεθαλ ξύπαλζε βαλαδίνπ, ηνπιάρηζηνλ κεγαιχηεξε απφ 

ηελ ηηκή ζπγθέληξσζεο ηνπ θπζηθνχ ππφβαζξνπ πνπ πξνζδηφξηζε ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.. Αληίζηνηρα 

θαη ε ζέζε 9 ζηα βάζε θάησ ησλ 22 cm, επίζεο δελ δέρζεθε ξχπαλζε βαλαδίνπ. Ζ ξύπαλζε 

βαλαδίνπ παξαηεξείηαη επηιεθηηθά ζηνλ ππξήλα 9, κε ρξνληθφ ζεκείν εθθίλεζεο ηεο 

ξχπαλζεο απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηα 22 cm βάζνπο ππξήλα θαη έθηνηε κε πνιχ κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο ησλ ζπγθεληξψζεσλ.  

 

 Αληίζηνηρεο (παξάμελεο) ηάζεηο θαηαλνκήο ησλ ζπγθεληξψζεσλ θαηαγξάθεθαλ θαη γηα 

ην ληθέιην Ni, αλ θαη ζε ιίγν κηθξφηεξν βαζκφ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, εθ ησλ ηξηψλ 

ππξήλσλ, ε κεγαιχηεξε ξχπαλζε ληθειίνπ παξαηεξείηαη επίζεο ζηνλ ππξήλα 9 απφ ην βάζνο 

ππξήλα ησλ 14 cm θαη πξνο ηελ επηθάλεηα θαη αθνινπζεί ν Core2. ηνλ Core1 θαηαγξάθνληαη 

νη κηθξφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ληθειίνπ, πξαθηηθά γηα φιν ην βάζνο ηνπ (ν Core1, είλαη ν πην 

απνκαθξπζκέλνο, εθ ησλ ηξηώλ ππξήλσλ, από ην λαππεγείν).  

 

 

 Σν ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. αλαθέξεη φηη, ζχκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε ησλ κεηάιισλ πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε, ηα ζηνηρεία ρσξίδνληαη ζε  δχν νκάδεο, Zn, Cu, Pb, Cd, Sn θαη Cr αθελφο θαη 

Ni, V αθεηέξνπ, ην νπνίν, ζχκθσλα κε ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ., ππνδεηθλχεη φηη νη δχν απηέο νκάδεο ησλ 

κεηάιισλ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ξππαληηθέο πεγέο (ζει.15 θαη 17 ηεο κειέηεο).  

Ζ δηαπίζησζε απηή ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. ζα κπνξνχζε λα ήηαλ αθξηβήο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ππήξραλ (γλσζηέο;) πεγέο απνθιεηζηηθήο έθιπζεο ηεο κηαο ή ηεο άιιεο νκάδαο ησλ ζηνηρείσλ 
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απηψλ. Κάηη ηέηνην πξνθαλψο, δελ κπνξεί λα ππνηεζεί ζηε πεξίπησζε ηνπ θφιπνπ ηεο 

Δξκνχπνιεο, ιφγσ ηνπ πιήζνπο θαη ηεο δηαρξνληθφηεηαο αξθεηψλ δηαθνξεηηθψλ ξππαληηθψλ 

πεγψλ εληφο ηνπ θφιπνπ νη νπνίεο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ξχπαηλαλ/ξππαίλνπλ κε κέηαιια 

πξνεξρφκελα θαη απφ ηηο δπν νκάδεο ζπγρξφλσο.   

 Γηα παξάδεηγκα, ηα ζηνηρεία βαλάδην V θαη ληθέιην Ni ζρεηίδνληαη, εθηφο ησλ άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ, θαη κε λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο. Αθφκε ραξαθηεξηζηηθφηεξε 

ζπζρέηηζε κε λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο (ςεγκαηνβνιέο, πδξνβνιέο, ρξψκαηα, 

πθαινρξψκαηα) έρνπλ ν ραιθφο Cu, ν ςεπδάξγπξνο Zn, ην ρξψκην Cr, ν θαζζίηεξνο Sn, ν 

κφιπβδνο Pb, θαη ην αξζεληθφ As (πξβι. παξαηηζέκελεο πεγέο i, ii, iii, iv, v, vi), ρσξίο απηφ λα 

απνθιείεη ηε ζπζρέηηζή ηνπο θαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα λα εθηηκεζεί ε πηζαλφηεηα λα 

πξνέξρνληαη αλά νκάδεο απφ δηαθξηηέο δξαζηεξηφηεηεο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ιεπηνκεξψο ε 

ρξνληθή θαη ρσξηθή θαηαλνκή ηνπο. 

 Απφ ηηο θαηαθφξπθεο ππνεπηθαλεηαθέο θαηαλνκέο (από ην βάζνο ησλ 19 cm θαη πάλσ) ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ, θαίλεηαη φηη, νη ζέζεηο πνπ ιήθζεθαλ νη ππξήλεο Core2 θαη 9 

(νη πιεζηέζηεξεο ζηηο πισηέο δεμακελέο) έρνπλ, δηαρξνληθά, ηηο πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο 

ςεπδαξγχξνπ Zn, ραιθνχ Cu θαη ρξσκίνπ Cr. Απνηππώλεηαη δε, επδηάθξηηα, κηα έληνλα 

απμεηηθή πνξεία ησλ ζπγθεληξώζεσλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, νη νπνίεο 

κεγηζηνπνηνύληαη πξνο ηελ επηθάλεηα ησλ ηδεκάησλ (ζύγρξνλε επνρή). πγθεθξηκέλα: 

 Γηα ηνλ Cu, νη πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο παξαηεξνχληαη ζηα 0-5 cm ζηνλ Core1, ζηα 

0-7 cm ζηνλ Core2 θαη ζηα 0-6 cm ζηνλ 9.  
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 Γηα ηνλ Zn, νη πςειφηεξεο ηηκέο παξαηεξνχληαη ζηα 0-7 cm γηα ηνλ Core1, ζηα 0-7 cm 

γηα ηνλ Core2 θαη ζηα 0-3 cm γηα ηνλ 9.  

 

 Γηα ην Cr, νη πςειφηεξεο ηηκέο παξαηεξνχληαη ζηα 0-5 cm ζηνλ Core1 θαη 0-3 cm ζηνλ 

9, ζηνλ δε Core2, κφλν ζην βάζνο ησλ 15 cm  δηαπηζηψλεηαη ιίγν κεγαιχηεξε πεξηεθηηθφηεηα 

ρξσκίνπ ζε ζρέζε κε ηα πην επηθαλεηαθά ζεκεία ηνπ ππξήλα.  
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Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηνπο ππξήλεο Core2 θαη 9 (ηνπο πιεζηέζηεξνπο ζηηο πισηέο δεμακελέο) 

ππάξρεη κηα έληνλα απμεηηθή ξχπαλζε ρξσκίνπ Cr απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αληηζηνηρεί ζηα 

17cm ηνπ ηδήκαηνο θαη κεηά, ε νπνία φκσο ξχπαλζε δελ παξαηεξείηαη θαη ζηνλ ππξήλα Core1 

(πνπ είλαη πην απνκαθξπζκέλνο από ζηηο πισηέο δεμακελέο). 

 

 Όζνλ αθνξά ην κφιπβδν Pb, νη κέγηζηεο ζπγθεληξψζεηο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ππξήλα 

Core2 γηα φιν ην βάζνο ησλ 19 cm. 

 

 

 Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο κειέηεο είλαη φηη απφ ζέζε 9, ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ., εθηφο 

απφ ηνλ ππξήλα ηδήκαηνο πνπ έιαβε, έιαβε θαη επηθαλεηαθφ δείγκα θαη κέηξεζε ηηο 

ζπγθεληξψζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηφζν ζηα δηάθνξα βάζε ηνπ ππξήλα φζν θαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ηδήκαηνο. Ζ ζέζε 9 είλαη ην κνλαδηθφ ζεκείν ηεο κειέηεο γηα ην νπνίν έρνπκε δεδνκέλα 

ζπγθεληξψζεσλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ απφ ην βάζνο ησλ 34 cm έσο θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ 

ηδήκαηνο (από ην απώηαην παξειζόλ κέρξη ην ζήκεξα). Ζ ζέζε απηή είλαη θνληά ζηηο πισηέο 

δεμακελέο θαη έηζη ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε λαππεγνεπηζθεπή ζα κπνξνχζε 

λα νδεγήζεη ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. ζε πνιχ ρξήζηκα θαη αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα. 

 

 Δίλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ φηη, ζηε ζέζε 9  κεηξήζεθε ζηνλ ππξήλα (ζε βάζνο 0-3 cm), 

ζπγθέληξσζε ρξσκίνπ Cr 740mg/kg ελψ ην επηθαλεηαθφ δείγκα πνπ ειήθζε απφ ην ζεκείν 

απηφ, έδεημε ζπγθέληξσζε ρξσκίνπ Cr 1093mg/kg. Αληίζηνηρεο, ηεξάζηηεο απμήζεηο 



 

38 
 

ζπγθεληξψζεσλ θαηαγξάθεθαλ θαη γηα ηα Cu, Pb, Sn θαη Zn. Γειαδή, ζηε ζέζε 9 

παξαηεξείηαη κηα πνιύ κεγάιε αύμεζε ζπγθεληξώζεσλ απηώλ ησλ κεηάιισλ, ηα πνιύ 

πξόζθαηα ρξόληα. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπγθεληξψζεηο πνπ 

κεηξήζεθαλ: 

 

 

 

 Σν ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. (πεξηέξγσο) επέιεμε λα κελ ζπκπεξηιάβεη ζηα δηαγξάκκαηα ησλ 

θαηαθφξπθσλ θαηαλνκψλ ηεο ζέζεο 9 θαη ηηο επηθαλεηαθέο ζπγθεληξψζεηο ησλ ζηνηρείσλ. 

Πεξηνξίζηεθε κέρξη ηελ πξνεπηθαλεηαθή κέηξεζε (θάπνπ κεηαμύ ησλ 0 – 3 cm). Ζ παξαηήξεζε 

απηή είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθή γηαηί αλ είρε ζπκπεξηιάβεη θαη ηηο επηθαλεηαθέο 

ζπγθεληξώζεηο ζηα δηαγξάκκαηα, ζα ειάκβαλε ηελ εμήο παξαζηαηηθόηαηε εηθόλα: 

 

 

Cr Cu Pb Sn Zn

Επιφάνεια 1093 618,0 63,6 48,6 376,0

0-3 740 245,0 12,0 22,1 224,0

3-6 555 221,0 11,0 22,1 122,0

6-7 532 96,5 12,0 22,3 138,0

7-8 594 155,0 14,0 22,3 145,0

8-9 312 41,1 12,0 16,5 122,0

9-10 300 55,0 23,0 15,5 156,0

10-11 311 148,0 21,0 27,1 135,0

11-12 362 61,3 22,0 32,5 156,0

12-13 345 109,0 45,0 20,9 168,0

13-14 300 80,3 23,0 33,6 123,0

14-15 254 43,2 23,0 25,6 111,0

16-18 143 19,2 21,0 19,8 121,0

18-19 235 45,9 19,0 22,0 99,0

19-21 237 55,3 32,0 16,0 78,0

21-23 103 19,1 11,0 10,5 65,0

24-26 123 24,0 11,0 10,0 55,0

26-27 156 39,9 31,9 22,9 44,0

27-28 108 37,2 16,0 32,3 34,0

28-29 118 21,5 13,9 11,1 15,9

30-31 111 34,0 13,0 12,2 15,0

31-32 124 31,0 12,0 11,5 11,0

32-34 115 38,8 14,8 13,4 8,6

Θζςθ δειγματολθψίασ Σ9

υγκεντρϊςεισ ςτοιχείων (mg/kg)

Β
ά

κ
ο

σ 
(c

m
)
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 Σα δηαγξάκκαηα απηά ιέλε φηη, ζηε ζέζε 9 πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ηηο δεμακελέο 

ηνπ λαππεγείνπ, ηα πνιχ πξφζθαηα ρξφληα, ππάξρεη κηα εθξεθηηθή αχμεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ 

ζηα ηδήκαηα, βαξέσλ κεηάιισλ, ηα νπνία, ηππηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά ζρεηίδνληαη κε 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο.  
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3. πληειεζηέο εκπινπηηζκνύ (EF) 

 Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε αλζξσπνγελήο ξχπαλζε ησλ ηδεκάησλ κε κέηαιια θαη 

λα δηαθξηζεί απφ ηε θπζηθή παξνπζία ησλ κεηάιισλ ζηε πεξηνρή, ππνινγίζηεθαλ νη 

πληειεζηέο Δκπινπηηζκνχ EF (Birch, 2017), ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπγθεληξψζεηο θπζηθνχ 

ππφβαζξνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππήξραλ ζηελ πεξηνρή πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αλζξσπνγελνχο 

ξππαληηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο απηέο εθηηκήζεθαλ απφ ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. (πίλαθαο 3.3.3.  ζει.21 ηεο 

κειέηεο). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζπγθεληξψζεηο θπζηθνχ ππφβαζξνπ γηα ην ρξψκην Cr θαη ην 

Ni ηηο νπνίεο εθηίκεζε ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. είλαη αξθεηά απμεκέλεο (κεηαμχ ησλ ERL θαη ERM).  

 ηνλ πίλαθα 3.3.4 ηεο κειέηεο δίλνληαη νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ εκπινπηηζκνχ ησλ 

ηδεκάησλ ηνπ θφιπνπ ηεο Δξκνχπνιεο αιιά θαη ηεο ζέζεο 1 (εθηφο ιηκέλα).   

 

 πληειεζηέο Δκπινπηηζκνχ κε ηηκέο 1.5–3, 3–5, 5–10 θαη >10 θνξέο  ππνδεηθλχνπλ 

ειάζζνλα, κέηξηα, ζνβαξή θαη πνιχ ζνβαξή ηξνπνπνίεζε ησλ ηδεκάησλ, αληίζηνηρα  (Birch and 

Olmos, 2008) θαη ζεκεηψλνληαη κε ρξψκα κπιε, πνξηνθαιί, θφθθηλν, θαη βαζχ θφθθηλν, 

αληίζηνηρα, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Σηκέο θάησ ηνπ 1.5 ζεκεηψλνληαη κε πξάζηλν: 

 

 

θηαγξαθεκέλα, ηα θνληηλόηεξα ζεκεία ζην λαππεγείν 

  

 Οη κεγαιχηεξεο ηηκέο ζπληειεζηψλ εκπινπηηζκνχ EF γηα ην ρξψκην Cr, ην ραιθφ Cu θαη 

ηνλ ςεπδάξγπξν Zn θαηαγξάθνληαη ζηηο ζέζεηο γχξσ απφ ην λαππεγείν, κε απόιπηα κέγηζηα 

ζην ζεκείν  9 (κπξνζηά από ηηο πισηέο δεμακελέο). Ο κφιπβδνο Pb, ζην ζεκείν απηφ, 

θμείo δείγματοσ Cr Cu Ni Pb Sn V Zn 

1 (εκτόσ) 5.80 5.71 1.67 3.33 2.84 1.13 17.3

2 7.07 7.16 1.93 3.75 2.22 0.99 21.9

3 1.74 3.43 1.07 1.19 2.32 0.68 6.96

4 4.01 10.40 1.56 2.70 3.31 0.88 14,3

5 1.69 2.97 1.26 2.67 3.29 0.85 8.04

6 1.88 5.23 1.14 5.00 4.35 0.78 13.4

7 2.06 1.56 1.63 1.81 4.31 0.75 8.62

8 5.58 8.86 1.47 2.95 2.47 0.87 16.4

9 8.36 17.7 1.86 4.38 3.75 0.95 29.2

10 3.45 5.37 1.29 2.26 2.45 0.89 12.5

11 1.97 7.14 0.78 3.50 1.81 0.54 11.9

12 0.87 0.74 0.66 0.33 1.08 0.67 3.67

13 2.05 2.98 1.13 1.21 1.41 0.87 7.27

υντελεςτισ εμπλουτιςμοφ EF
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παξνπζηάδεηαη κε ζπληειεζηή 4.38 παξαπιήζην ηνπ κέγηζηνπ (πνπ είλαη ζηε 6, βφξεηα ηνπ 

λαππεγείνπ, κε ηηκή 5.00).  

  

 Γηα ην ρξψκην Cr θαη ην ραιθφ Cu θαηαγξάθνληαη πςειέο ηηκέο εκπινπηηζκνχ θαη εθηφο 

ηνπ ιηκέλα ζην ζεκείν 1, ελψ γηα ην ςεπδάξγπξν Zn ζην ζεκείν απηφ θαηαγξάθεηαη πνιχ 

πςειή ηηκή!!! 

  

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ε ζχγθξηζε ηεο Δξκνχπνιεο κε ηνλ θφιπν ηεο Αληίθπξαο σο 

πξνο ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ηδεκάησλ. χκθσλα κε ηνπο δείθηεο εκπινπηηζκνχ πνπ ππνιφγηζε 

ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. γηα ηνλ θφιπν ηεο Αληίθπξαο ε θαηάζηαζε εθεί είρε σο εμήο (πξβι. παξαηηζέκελε 

πεγή xii): 

 

  

  

 Παξαζέηνπκε παξαζηαηηθή απεηθφληζε ησλ ζπληειεζηψλ εκπινπηηζκνχ πνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ γηα ηελ Δξκνχπνιε ζε ράξηεο ζεκεηψλνληαο φηη ε επηινγή ηεο ρξσκαηηθήο 

δηαβάζκηζεο ζε θάζε ράξηε έγηλε γηα λα απεηθνληζηεί θαζαξά, πξσηίζησο ή ρσξηθή θαηαλνκή 

ηνπ εκπινπηηζκνχ ησλ ηδεκάησλ αλά ζηνηρείν θαη δεπηεξεπφλησο ην κέγεζφο ηνπ. Γηα άκεζε 

επνπηεία ηνπ κεγέζνπο ηνπ, παξαηίζεληαη θαη νη ηηκέο ηεο θιίκαθαο (Birch and Olmos, 2008): 
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EF: 1.5–3  ειάζζνλα / 3–5 κέηξηα / 5–10 ζνβαξή / >10 πνιύ ζνβαξή ηξνπνπνίεζε ησλ ηδεκάησλ 
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EF: 1.5–3  ειάζζνλα / 3–5 κέηξηα / 5–10 ζνβαξή / >10 πνιύ ζνβαξή ηξνπνπνίεζε ησλ ηδεκάησλ 
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EF: 1.5–3  ειάζζνλα / 3–5 κέηξηα / 5–10 ζνβαξή / >10 πνιύ ζνβαξή ηξνπνπνίεζε ησλ ηδεκάησλ 
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EF: 1.5–3  ειάζζνλα / 3–5 κέηξηα / 5–10 ζνβαξή / >10 πνιύ ζνβαξή ηξνπνπνίεζε ησλ ηδεκάησλ 
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EF: 1.5–3  ειάζζνλα / 3–5 κέηξηα / 5–10 ζνβαξή / >10 πνιύ ζνβαξή ηξνπνπνίεζε ησλ ηδεκάησλ 
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EF: 1.5–3  ειάζζνλα / 3–5 κέηξηα / 5–10 ζνβαξή / >10 πνιύ ζνβαξή ηξνπνπνίεζε ησλ ηδεκάησλ 
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4. Γείθηεο Ρύπαλζεο  Πνιιαπιώλ ηνηρείσλ (Modified Pollution Index – MPI) 

 Γηα πεξαηηέξσ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ξχπαλζεο ησλ ηδεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο ν 

Γείθηεο Ρχπαλζεο  Πνιιαπιψλ ηνηρείσλ (Modified Pollution Index – MPI) θαζψο πιενλεθηεί 

απέλαληη ζε δείθηεο  κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ -φπσο νη ζπληειεζηέο εκπινπηηζκνχ θάζε 

ζηνηρείνπ- επεηδή ελζσκαηψλεη ηελ  αζξνηζηηθή επίδξαζε πνιιαπιψλ ξχπσλ (Brady et al., 

2015). 

 

 ηε κειέηε ηνπ, ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ., αλαθέξεη φηη, «ηα ηδήκαηα κε MPIs <1, 1-2, 2-3, 3-5, 5-10 

θαη >10 ηαμηλνκνύληαη σο κε ξππαζκέλα, ειαθξώο, κέηξηα,  κέηξηα πξνο ζνβαξά, θαη ζνβαξά 

ξππαζκέλα, αληίζηνηρα» θαη παξνπζηάδεη ηηο ηηκέο ηνπ Γείθηε Ρχπαλζεο Πνιιαπιψλ  ηνηρείσλ 

γηα ηνπο ζηαζκνχο επηθαλεηαθψλ ηδεκάησλ ζηνλ Πίλαθα 3.3.5 ηεο κειέηεο (ζει. 22 ηεο κειέηεο) σο 

εμήο:  

 

Σηαθμόρ  MPI  Χαρακτηρισμός βαθμού ρύπανσης ιζήματος 

Σ1  

Σ2  

Σ3  

Σ4  

Σ5  

Σ6  

Σ7  

Σ8  

Σ9  

Σ10  

Σ11  

Σ12  

Σ13  

12.8  

16.2  

5.23  

10.8  

6.06  

10.0  

6.45  

12.2  

21.7  

9.27  

8.85  

2.72  

5.42  

Σοβαρά ρσπασμένο ίζημα  

Σοβαρά ρσπασμένο ίζημα  

Μέτρια προς σοβαρά ρσπασμένο ίζημα  

Σοβαρά ρσπασμένο ίζημα  

Μέτρια προς σοβαρά ρσπασμένο ίζημα  

Σοβαρά ρσπασμένο ίζημα  

Μέτρια προς σοβαρά ρσπασμένο ίζημα  

Σοβαρά ρσπασμένο ίζημα  

Σοβαρά ρσπασμένο ίζημα  

Μέτρια προς σοβαρά ρσπασμένο ίζημα  

Μέτρια προς σοβαρά ρσπασμένο ίζημα  

Μέτρια ρσπασμένο ίζημα  

Μέτρια προς σοβαρά ρσπασμένο ίζημα 

 

Πίλαθαο 3.3.5. Οη ηηκέο ηνπ Γείθηε Ρύπαλζεο Πνιιαπιώλ ηνηρείσλ (Modified Pollution Index – MPI) θαη ν 

αληίζηνηρνο ραξαθηεξηζκόο ηνπ επηθαλεηαθνύ ηδήκαηνο θάζε ζηαζκνύ δεηγκαηνιεςίαο ζύκθσλα κε ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. 
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 Ζ αλσηέξσ εηθφλα ηεο ξχπαλζεο, ηελ νπνία θαηαδεηθλχνπλ νη Γείθηεο Πνιιαπιψλ 

ηνηρείσλ, είλαη πξνθαλψο ζνβαξή. Πξηλ φκσο ηελ απνηππψζνπκε κε ρξσκαηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο, γηα ηελ επθνιφηεξε επηζθφπεζε ηεο, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε έλα ζεκείν 

πνπ πηζαλφλ εκθηινρψξεζε σο ζθάικα εθ’ παξαδξνκήο, ζηελ πεξηγξαθή ηεο θιίκαθαο ησλ 

MPIs απφ ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. Ζ θιίκαθα ζχκθσλα κε ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. δείρλεη ηα ηδήκαηα σο: 

«MPI <1, κε ξππαζκέλα  

1-2, ειαθξώο ξππαζκέλα 

2-3, κέηξηα ξππαζκέλα 

3-5, κέηξηα πξνο ζνβαξά ξππαζκέλα 

5-10 ζνβαξά ξππαζκέλα  

>10 (ιείπεη ε πεξηγξαθή)» 

 

Όκσο ε αθξηβήο αληηζηνίρεζε  δεηθηψλ – πεξηγξαθήο ηεο ξχπαλζεο είλαη (Brady et al., 2015): 

The following classes are established in Brady et al. (2015) for MPI index: 

 MPI<1, Unpolluted 

1<MPI<2, Slightly polluted 

2<MPI<3, Moderately polluted 

3<MPI<5, Moderately polluted-heavily polluted  

5<MPI<10, Heavily polluted 

10<MPI, Severely polluted 

 

 

 Ζ δηαθνξά ζηελ πεξηγξαθή ηνπ βαζκνχ ξχπαλζεο πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

ηεο κηαο θιίκαθαο, είλαη φηη ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα ηνπ (3.3.5), ηα ηδήκαηα κε 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25925159/
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5<MPI<10 σο «κέηξηα πξνο ζνβαξά ξππαζκέλν ίδεκα», ελψ ζα έπξεπε λα απνδίδνληαη σο 

«βαξηά ξππαζκέλν ίδεκα» [«Heavily polluted”] 

 

 Οη δείθηεο MPIs θαη νη αληίζηνηρνη νξζνί ραξαθηεξηζκνί (Brady et al., 2015), 

παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά, κε ρξσκαηηθή δηαθνξνπνίεζε, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πξνο 

ζχγθξηζε παξνπζηάδεηαη θαη ν ραξαθηεξηζκφο πνπ απνδφζεθε απφ ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. ιφγσ 

ιαλζαζκέλεο εθαξκνγήο ηεο θιίκαθαο: 

 

 

 

θηαγξαθεκέλα, ηα θνληηλόηεξα ζεκεία ζην λαππεγείν 

 

 

 Αλακθηζβήηεηα πξφθεηηαη γηα βαξηά ξχπαλζε. Οη κέγηζηνη δείθηεο ξχπαλζεο 

θαηαγξάθνληαη γχξσ απφ ην λαππεγείν, κε ην απφιπην maximum 21.7 ζηε ζέζε 9, κπξνζηά 

απφ ηηο δεμακελέο.  

 

 ηε ζέζε 1, έμσ απφ ην ιηκάλη, θαηαγξάθεηαη επίζεο πνιχ ζνβαξή ξχπαλζε!  

 

 Ζ λφηηα πεξηνρή ηνπ θφιπνπ παξνπζηάδεη ηελ ιηγφηεξν επηβαξπκέλε εηθφλα απφ φια ηα 

ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο. 

τακμόσ MPI Ορκόσ χαρακτθριςμόσ Brady et al., 2015 Χαρακτηριςμόσ από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

1 12.8 Σοβαρά ρυπαςμζνο ίηθμα Σοβαρά ρυπαςμένο ίζημα 

2 16.2 Σοβαρά ρυπαςμζνο ίηθμα Σοβαρά ρυπαςμένο ίζημα 

3 5.23 Βαριά ρυπαςμζνο ίηθμα Μέτρια προσ ςοβαρά ρυπαςμένο ίζημα 

4 10.8 Σοβαρά ρυπαςμζνο ίηθμα Σοβαρά ρυπαςμένο ίζημα 

5 6.06 Βαριά ρυπαςμζνο ίηθμα Μέτρια προσ ςοβαρά ρυπαςμένο ίζημα 

6 10.0 Βαριά ρυπαςμζνο ίηθμα Σοβαρά ρυπαςμένο ίζημα 

7 6.45 Βαριά ρυπαςμζνο ίηθμα Μέτρια προσ ςοβαρά ρυπαςμένο ίζημα 

8 12.2 Σοβαρά ρυπαςμζνο ίηθμα Σοβαρά ρυπαςμένο ίζημα 

9 21.7 Σοβαρά ρυπαςμζνο ίηθμα Σοβαρά ρυπαςμένο ίζημα 

10 9.27 Βαριά ρυπαςμζνο ίηθμα Μέτρια προσ ςοβαρά ρυπαςμένο ίζημα 

11 8.85 Βαριά ρυπαςμζνο ίηθμα Μέτρια προσ ςοβαρά ρυπαςμένο ίζημα 

12 2.72 Moderately polluted Μέτρια ρυπαςμένο ίζημα 

13 5.42 Βαριά ρυπαςμζνο ίηθμα Μέτρια προσ ςοβαρά ρυπαςμένο ίζημα

Δείκτεσ Ρφπανςθσ  Πολλαπλϊν τοιχείων (MPIs)

Χαρακτθριςμόσ βακμοφ ρφπανςθσ ιηιματοσ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25925159/
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5. ύλνςε ησλ επξεκάησλ ζε ζρέζε κε ηα βαξέα κέηαιια ζηα ηδήκαηα: 

 Ζ απιή παξαηήξεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ θαη ησλ δεηθηψλ, 

θαηαδεηθλχεη, γεληθψο βαξηά ξχπαλζε, κε ηε λφηηα πιεπξά ηνπ θφιπνπ λα εκθαλίδεηαη σο ε 

ιηγφηεξν επηβαξπκέλε. Με αλακελφκελν εχξεκα ήηαλ ε ζνβαξή ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ 

ηδεκάησλ κε βαξέα κέηαιια ζην ζεκείν 1, εθηφο ιηκέλα ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα. 

 ηα ζεκεία γχξσ απφ ην λαππεγείν εληνπίδνληαη νη κέγηζηεο ηηκέο ησλ δπν δεηθηψλ (EF, 

MPI) θαζψο θαη ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ πνπ εμεηάζηεθαλ, 

κε ηε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε λα εληνπίδεηαη ζηε ζέζε 9 ζηε θεληξηθή πεξηνρή ηνπ ιηκέλα, 

κπξνζηά απφ ηηο πισηέο δεμακελέο. Σα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξηζηηθά ζρεηίδνληαη κε 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα (πξβι. παξαηηζέκελεο πεγέο i, ii, iii, iv, v, vi) εληνπίζηεθαλ ζε 

κέγηζηεο ζπγθεληξψζεηο ζηε ζέζε απηή. Σν κνηίβν ηεο θαηαθφξπθεο θαηαλνκήο ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηε ζέζε 9 δείρλεη κηα πνιύ κεγάιε αύμεζε ηεο 

ξππαληηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Παξά ηα επξήκαηα απηά ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. 

δελ δηαπίζησζε ζπζρέηηζε ηεο ξχπαλζεο κε ην λαππεγείν. Δηδηθά γηα ηε ξχπαλζε κε ρξψκην Cr 

νλνκάηηζε σο πηζαλή αηηία (πεξηέξγσο απνθιεηζηηθά) ηα βπξζνδεςεία ηνπ καθξηλνχ 

παξειζφληνο. Καηά θάπνην ηξόπν, είλαη ζαλ λα κελ έπεζε ζηελ αληίιεςε ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. 

όηη ζηε πεξηνρή κειέηεο ιεηηνπξγεί λαππεγείν (ή αλ έπεζε, ην πξνζπέξαζε): 

 

 

Πεγή εηθόλσλ: Βίληεν ηεο ONEX -  https://www.youtube.com/watch?v=fSNfcZVVeFw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fSNfcZVVeFw
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Πεγή θσηνγξαθηώλ: Π.Π.Π.. 
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Β. ΒΑΡΔΑ ΜΔΣΑΛΛΑ ΣΟ ΘΑΛΑΗΝΟ ΝΔΡΟ 

 ηνλ πίλαθα 3.1.1 ηεο έθζεζεο ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. δίλνληαη νη νιηθέο ζπγθεληξψζεηο ζηελ 

πδάηηλε ζηήιε (ζχλνιν δηαιπηήο θαη ζσκαηηδηαθήο κνξθήο) ηνπ  κνιχβδνπ Pb, ηνπ θαδκίνπ Cd, 

ηνπ ληθειίνπ Ni, ηνπ ραιθνχ Cu, ηνπ ςεπδαξγχξνπ Zn, ηνπ θνβαιηίνπ Co θαη ηνπ καγγαλίνπ Mn. 

 

 Παξαηεξνχκε φηη δελ κεηξήζεθαλ ζπγθεληξψζεηο γηα ην ρξψκην Cr νχηε θαη γηα ηνλ 

θαζζίηεξν Sn, ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε λαππεγνεπηζθεπή. Δηδηθά ην ρξψκην Cr ην νπνίν 

απνηειεί ην ζηνηρείν πνπ ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. εληφπηζε λα έρεη ηε κέγηζηε ζπγθέληξσζε ζηα ηδήκαηα 

ηνπ ιηκέλα, θαηά ηελ άπνςή καο, ζα έπξεπε λα είρε κεηξεζεί. Δπίζεο δελ κεηξήζεθαλ ην 

αξζεληθφ As θαη ην TBT (φπσο αληίζηνηρα δελ κεηξήζεθαλ νχηε ζηα ηδήκαηα). 

 

 Σν ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. αλαθέξεη φηη νη ηηκέο πνπ θαηέγξαςε είλαη παξφκνηεο κε απηέο πνπ έρνπλ 

κεηξεζεί ζηελ Διιεληθή  παξάθηηα δψλε ρσξίο λα ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο  δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ 

ησλ ζηαζκψλ, νχηε κεηαμχ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο θαη βαζχηεξνπ ζεκείνπ θαη πσο ε 

ζαιάζζηα πεξηνρή βξίζθεηαη ζε θαιή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηα βαξέα κέηαιια. 

Tα επξήκαηα ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

 

 Απηή ε δηαπίζησζε, θαη’ αξρήλ, απνηειεί κηα θαιή είδεζε. Θα ήηαλ θαιχηεξε αλ 

αλαθέξνληαλ θαη ηα κέξε κε ηα νπνία γίλεηαη ε ζχγθξηζε. Αλ ε ζχγθξηζε γίλεηαη κε ηε ζάιαζζα 

ηνπ Πεηξαηά ηεο Γξαπεηζψλαο θαη ηεο Αληίθπξαο φπσο ζηε πεξίπησζε ησλ ηδεκάησλ ε «ραξά»  

ζα είλαη κηθξφηεξε απφ φηη αλ γίλεηαη κε ηε ίθηλν ηελ Αιφλλεζν ή ηελ Ηζάθε. Οη πεγέο θαη νη 

θμείο Βάκοσ  (m) Mn Co Ni Cu Zn Cd Pb

2 0.792 0.051 0.432 0.356 0.67 0.011 0.362  

25 0.788 0.041 0.396 0.334 0.891 0.009 0.402 

2 0.830 0.040 0.374 0.348 0.664 0.007 0.335  

11 0.859 0.052 0.381 0.350 0.796 0.004 0.694 

2 0.823 0.037 0.399 0.339 0.369 0.012 0.218  

12 0.800 0.037 0.389 0.261 0.466 0.013 0.270 

2 1.05 0.066 0.520 0.473 1.99 0.010 0.353  

18 0.645 0.035 0.389 0.465 0.691 0.011 0.250 

2 0.684 0.053 0.492 0.318 1.20 0.010 0.516  

23 0.632 0.044 0.400 0.241 0.878 0.009 0.619 

2 0.803 0.051 0.420 0.359 0.782 0.010 0.413  

21 0.765 0.042 0.415 0.332 0.889 0.012 0.402 

Συγκεντρϊςεισ των βαρζων μετάλλων ςτθ ςτθν επιφάνεια και ςτο βυκό                                              
(ςε περιοριςμζνουσ ςτακμοφσ και για περιοριςμζνα ςτοιχεία)

1 

2 

3 

Σ4 

5 

8 
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κεραληζκνί δηαζπνξάο ηέηνησλ ζηνηρείσλ ζην λεξφ δηαθέξνπλ άιισζηε απφ πεξηνρή ζε 

πεξηνρή.  

 ε θάζε πεξίπησζε, ε έθζεζε ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. δελ δηεπθξηλίδεη αλ ε παξνπζία ησλ 

βαξέσλ κεηάιισλ ζηε ζηήιε χδαηνο νθείιεηαη ζε παξειζνχζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πνηεο ή αλ 

ππάξρνπλ ζήκεξα ελεξγέο ξππαληηθέο πεγέο πνπ ξππαίλνπλ κε απηά ηα βαξέα κέηαιια ην 

λεξφ. Ζ δηεπθξίληζε απηή είλαη απαξαίηεηε, αλεμαξηήησο απφ ην γεγνλφο φηη ε πεξηβαιινληηθή 

θαηάζηαζε ηνπ λεξνχ απνηππψζεθε ηελ εκέξα ηεο δεηγκαηνιεςίαο σο «θαιή». Ζ δηαζπνξά 

βαξέσλ κεηάιισλ απφ ελεξγέο πεγέο ζηε ζάιαζζα, πηζαλφλ λα ζρεηίδεηαη κε ζνβαξέο 

πεξηβαιινληηθέο παξαβάζεηο. Ο εληνπηζκφο ησλ ξππαληηθψλ πεγψλ  άιισζηε, ζα απνηεινχζε 

αληηθείκελν κειέηεο ζχκθσλα κε ηηο εμαγγειίεο ησλ Αξρψλ. 

 

 Σν ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. αλαθέξεη, φηη, ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ησλ ζπγθεληξψζεσλ 

ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηελ πδάηηλε ζηήιε έδεημαλ φηη δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο  

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ δεηγκαηνιεςίαο αιιά νχηε θαη κεηαμχ επηθαλεηαθνχ 

ζηξψκαηνο θαη βαζχηεξνπ ζεκείνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη επξεία (θαη ζρεηηθά νκνηφκνξθε) 

δηαζπνξά ζε νιφθιεξν ηνλ ζαιάζζην φγθν ηεο πεξηνρήο κειέηεο ε νπνία ζα κπνξνχζε λα 

θαηαδεηθλχεη φηη θάπνπ ζηε πεξηνρή κειέηεο ππάξρνπλ ελεξγέο ξππαληηθέο πεγέο πνπ 

ηξνθνδνηνχλ ην λεξφ κε βαξέα κέηαιια ηα νπνία, δηαξθψο, βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία θαζίδεζεο 

πξνο ηνλ ππζκέλα (γηα λα γίλνπλ ίδεκα).   

 

Πεγή εηθόλαο: logotypos.gr 
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 Ζ κεγάιε θίλεζε ησλ πινίσλ ζην ιηκέλα θαη νη πξαγκαηνπνηνχκελνη ειηγκνί 

(επηβαηεγψλ, εκπνξηθψλ, ξπκνπιθψλ, θαζψο θαη κηθξφηεξσλ ζθαθψλ πνπ πεξηθέξνληαη 

δηαξθψο ζην ιηκάλη), ζα κπνξνχζαλ, ελ κέξεη, λα απνηεινχλ κηα απφ ηηο αηηίεο ηεο ζρεηηθά 

νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή.  

  

 Μηα έλδεημε γηα ηελ χπαξμε ελεξγνχ πεγήο ηξνθνδφηεζεο ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ κε 

βαξέα κέηαιια ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ελψ ζε φια ηα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο, 

πιελ ηνπ 4, νη ζπγθεληξψζεηο ησλ κεηάιισλ ηεο επηθάλεηαο είλαη πεξίπνπ ηαπηφζεκεο κε 

απηέο ηνπ βπζνχ, ζηε ζέζε 4, ε νπνία βξίζθεηαη κπξνζηά από ηηο δεμακελέο ηνπ 

λαππεγείνπ, νη ζπγθεληξώζεηο ζηε επηθάλεηα είλαη πνιύ κεγαιύηεξεο από απηέο ηνπ 

βπζνύ (έλδεημε γηα επηθαλεηαθή εηζξνή βαξέσλ κεηάιισλ). Θα ήηαλ πην αμηφπηζηε ε παξαηήξεζε αλ 

είραλ κεηξεζεί νη αληίζηνηρεο ζπγθεληξψζεηο θαη ζηε ζέζε 9 θαη αθφκε πην αμηφπηζηε αλ είραλ 

ιεθζεί δείγκαηα θαη απφ πην θνληηλά ζεκεία ησλ δεμακελψλ. 

  

 Απηή ε ζθέςε εληζρχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηερληθή έθζεζε ηνπ λαππεγείνπ 

φπνπ θαηαγξάθεηαη φηη: «ε βπζνκεηξία ηεο πεξηνρήο ησλ ππό κειέηε εγθαηαζηάζεσλ, αιιά θαη 

όιεο ηεο ιηκελνιεθάλεο ηεο Δξκνύπνιεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο επηθξαηνύληεο αλέκνπο θαη ηνλ 

θπκαηηζκό, επλννύλ ηελ ηαρύηαηε θπθινθνξία θαη αλαλέσζε ησλ λεξώλ κε απνηέιεζκα ε όπνηα 

θόξηηζε από ξύπνπο λα δηαρέεηαη γξήγνξα θαη λα ειαρηζηνπνηεί ηηο ζπγθεληξώζεηο ηνπο ζηε 

ζηήιε ηνπ λεξνύ θαη ζην ίδεκα» (η. έθζ. ζει. 7-10 – πξβι. παξαηηζέκελε πεγή iv).  

Δπνκέλσο, ε παξνπζία βαξέσλ κεηάιισλ ζε φιε ηελ πδάηηλε ζηήιε ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη 

ζε κηα δηαξθή ηξνθνδφηεζε ηεο ζάιαζζαο κε βαξέα κέηαιια απφ ελεξγή ξππαληηθή πεγή θαη 

ζηελ αελάσο ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία θαηαβχζηζήο ηνπο.  

  

 Αλ ε χπαξμε ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζην λεξφ ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε παξειζνχζεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ελδερνκέλσο, ηα βαξέα κέηαιια πνπ είραλ δηνρεηεπηεί ζηε ζάιαζζα θαηά ην 

παξειζφλ λα είραλ πιένλ θηάζεη ζην βπζφ (εκπινπηίδνληαο ην ίδεκα). Σν λαππεγείν πεξηγξάθεη 

πνιχ γιαθπξά ηε δηαδηθαζία: «Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ηα κέηαιια θαζηδάλνπλ ζηνλ 

ππζκέλα θαη ζπζζσξεύνληαη ζηα ηδήκαηα, αληί λα παξακέλνπλ ζηελ πδάηηλε ζηήιε … βέβαηα, 

νξηζκέλα από απηά πξνζθνιιώληαη ζε κηθξά αησξνύκελα ζσκαηίδηα  θαη κπνξνύλ λα 

δηαζπαξζνύλ κέζσ απηώλ ζηελ πδάηηλε ζηήιε» (ηερλ. έθζ. ζει. 7-9 – πξβι. παξαηηζέκελε πεγή iv). 

  

 ηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα βαξέα κέηαιια πνπ δηαζπείξνληαη ζηελ πδάηηλε 

ζηήιε «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» δει. απφ ην ίδεκα πξνο ην λεξφ ζα ήηαλ κάιινλ ινγηθφ νη 
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ζπγθεληξψζεηο ησλ ζηνηρείσλ λα είλαη κεγαιχηεξεο πξνο ηα βαζχηεξα ζεκεία (θνληά ζην ίδεκα) 

θαη φρη λα έρνπλ αληίζηνηρεο ζπγθεληξψζεηο ζε επηθάλεηα θαη βπζφ, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν, 

απηέο λα είλαη κεγαιχηεξεο ζηελ επηθάλεηα, φπσο θαηαγξάθεθε ζηε ζέζε 4. 

  

 ηελ Δξκνχπνιε, πξαγκαηνπνηνχληαη αλνηρηέο ακκνβνιέο, πδξνβνιέο θαη βαθέο. 

Σέηνηεο εξγαζίεο ιακβάλνπλ ρψξα, ζε 24σξε βάζε, θαζ’ φιν ην έηνο. Μέξνο ησλ απνβιήησλ 

πνπ παξάγνληαη θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα (είηε σο ζθφλεο πνπ επηθάζνληαη, είηε σο πγξά 

απφβιεηα, είηε σο overspray ρξσκάησλ, θ.ι.π.). Δπηπιένλ ζην ρψξν ηνπ λαππεγείνπ ππάξρνπλ 

θαη κεγάιεο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο εθηεζεηκέλεο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο είλαη ζπλήζσο 

θαιπκκέλεο κε ηάπεηα ακκνβνιήο κε άκεζε ζπλέπεηα λα κεηαθέξνληαη πξνο ηε ζάιαζζα νη 

ζθφλεο -εθηφο απφ ηνλ αέξα- θαη κέζσ ηεο απνξξνήο ησλ νκβξίσλ.  

 

 

Πεγή θσηνγξαθίαο: Π.Π.Π.. - Σάπεηαο απνβιήησλ ακκνβνιήο ζε όιν ην ρώξν. 

  

 Ζ εηθφλα απφ ην δνξπθφξν απνηππψλεη εληππσζηαθά ηελ παξνπζία ακκνβνιήο ζρεδφλ 

ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ λαππεγείνπ (μεξά θαη πισηέο δεμακελέο).  
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Πεγή εηθόλσλ: https://satellites.pro/ 

  

 Με δεδνκέλν, φηη, ηφζν νη αλνηρηέο ακκνβνιέο πδξνβνιέο θαη βαθέο, φζν θαη ηα 

εθηεζεηκέλα απφβιεηά ηνπο, απνηεινχλ γλσζηέο θαη ζπζηεκαηηθέο πεγέο δηαζπνξάο βαξέσλ 

κεηάιισλ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ζα έπξεπε λα είρε κειεηεζεί ιεπηνκεξέζηεξα ην αλ 

(θαη) απηή ε δηαζπνξά ζρεηίδεηαη κε ηα επξήκαηα ζηε ζηήιε χδαηνο.  

 

 ε θάζε πεξίπησζε, ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ ζπλνςίδνληαο ηα επξήκαηά ηνπ ζην γεληθφ 

ζπκπέξαζκα -ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα επηπιένλ επξήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο 

πδξνγνλάλζξαθεο- αλαθέξεη: «Δθόζνλ δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρηζε ηεο θαιήο πεξηβαιινληηθήο 

θαηάζηαζεο ζηε ζηήιε ηνπ λεξνύ αλακέλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ  ρξόλνπ θαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ 

ηδεκάησλ»! Πξέπεη εδψ λα πνχκε βέβαηα φηη, νη κεηξήζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ άπαμ κε 

δεηγκαηνιεςία κηαο κφλν εκέξαο δελ είλαη αξθεηέο γηα λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ –“ζπζηεκαηηθά”- 

θαιή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ (ηφζν σο πξνο ηα βαξέα κέηαιια φζν 

θαη πξνο ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο) -απνηεινχλ «κηα θσηνγξαθία ηεο ζηηγκήο». 

 

 Σα ζπρλά ξππαληηθά πεξηζηαηηθά πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ 

ιηκέλα -γηα ηα νπνία, ζπλήζσο, δελ εληνπίδνληαη νη ξππαληέο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο-  

θαηαδεηθλχνπλ φηη απηφ ην ζπκπέξαζκα ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. είλαη κάιινλ πνιχ αηζηφδνμν.  

Πξφζθαηε θσηνγξαθία (18.12.2022) «απξνζδηφξηζησλ νπζηψλ» δίλεη κηα εηθφλα: 
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Γ. ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΔ ΚΑΗ ΑΛΛΟΗ ΟΡΓΑΝΗΚΟΗ ΡΤΠΟΗ ΣΑ ΗΕΖΜΑΣΑ 

1. πλνιηθνί πδξνγνλάλζξαθεο 

 Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ νιηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαηαγξάθεθαλ απμεκέλεο. Καηά ην 

ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. θαλεξψλνπλ ήπηα επηβάξπλζε απφ πεηξειαηνεηδή, εηθφλα πνπ είλαη ζπκβαηή κε ηε 

ρξήζε ηεο  πεξηνρήο σο ιηκαληνχ. Μάιηζηα αλαθέξεη φηη ζηα κεγάια ιηκάληα ηεο ρψξαο 

(Πεηξαηάο, Θεζζαινλίθε, Πάηξα) νη ζπγθεληξψζεηο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ είλαη ζαθψο 

κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ κεηξήζεθαλ ζηνλ  θφιπν ηεο Δξκνχπνιεο παξαζέηνληαο θαη 

ζρεηηθφ πίλαθα (ηνλ πίλαθα 3.4.6, ζει. 36 ηεο κειέηεο).  

  

 Οη ηηκέο πνπ θαηαγξάθεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα θαη απνηππψλνληαη 

παξαζηαηηθά ζε ράξηε πνπ αθνινπζεί: 

 

θηαγξαθεκέλα, ηα θνληηλόηεξα ζεκεία ζην λαππεγείν 

 

 Σν ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. αλαθέξεη φηη ε επηβάξπλζε απφ πδξνγνλάλζξαθεο είλαη ζπκβαηή κε ηε 

ρξήζε ηεο πεξηνρήο σο ιηκαληνχ. Γεγνλφο, θπζηθά, αδηακθηζβήηεην, εηδηθά δε, ζε ιηκάληα 

ππθλήο θπθινθνξίαο. Όκσο, πδξνγνλάλζξαθεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε πνιιέο άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ηα λαππεγεία (πξβι. παξαηηζέκελεο πεγέο iv, vi, vii), 

ηα νπνία θπζηθά δελ ζεσξνχληαη εμ’ νξηζκνχ σο «ζπλήζεηο ρξήζεηο ιηκέλσλ λεζηώλ ηνπ 

Αηγαίνπ». 

τακμόσ υνολικοί υδρογονάνκρακεσ  (μg/g) 

1 82.2 

2 275.1 

3 106.4 

4 253.4 

5 164.2 

6 89.7 

7 24.8 

8 181.4 

9 278.9 

10 321.1 

11 163.4 

12 31.8 

13 142.1 

Core1 (0-1cm) 243

Core2 (0-2cm) 201

Υδρογονάνκρακεσ ςτα επιφανειακά ιηιματα
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 Μηα πξνζεθηηθφηεξε καηηά ζηνλ ράξηε ησλ ζπγθεληξψζεσλ, δείρλεη φηη, νη κέγηζηεο 

ζπγθεληξψζεηο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ εληνπίδνληαη ζηηο ζέζεηο θνληά ζηηο νπνίεο  

πξαγκαηνπνηνχληαη λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο. Όζν απνκαθξπλφκαζηε απφ απηέο ηηο 

ζέζεηο, νη ζπγθεληξψζεηο κεηψλνληαη. Οη πεξηνρέο ηνπ θφιπνπ (βφξεηα & λφηηα) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ειιηκεληζκφ επηβαηεγψλ πινίσλ, θξνπαδηεξφπινησλ θαη άιισλ εηδψλ 

ζθαθψλ, παξνπζηάδνπλ ζαθψο ηελ κηθξφηεξε επηβάξπλζε πδξνγνλαλζξάθσλ. Δθφζνλ θαηά ην 

ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. πξφθεηηαη γηα ζπλήζε ξχπαλζε ιηκαληψλ θαη φρη πξνεξρφκελε απφ ζπλδπαζκφ 

ξππαληηθψλ πεγψλ, πψο εμεγείηαη νη κέγηζηεο ζπγθεληξψζεηο λα εληνπίδνληαη θνληά ζηα ζεκεία 

πνπ γίλνληαη λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη φρη ζηα ζεκεία “ζπλήζνπο ρξήζεο ιηκέλα”; 
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2. Οξγαληθόο άλζξαθαο 

 Σα % πνζνζηά ηνπ νξγαληθνχ άλζξαθα ζηα επηθαλεηαθά ηδήκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα θαη ζην ράξηε πνπ αθνινπζεί θαη είλαη, ζχκθσλα κε ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ., ζε γεληθέο γξακκέο 

απμεκέλα, ππνδεηθλύνληαο εηζξνή νξγαληθήο ύιεο ζηνλ θφιπν ηεο Δξκνχπνιεο: 

 

 

θηαγξαθεκέλα, ηα θνληηλόηεξα ζεκεία ζην λαππεγείν 

  

 Δηζξνή νξγαληθήο χιεο ζηνλ θφιπν ζα κπνξνχζε -κεηαμχ ησλ άιισλ δηφδσλ-, λα γίλεηαη 

θαη κέζσ ησλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφμεζε ησλ πθάισλ ησλ ζθαθψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ αξρηθή αθαίξεζε  βηνινγηθνχ θνξηίνπ ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ζηα 

ζεκεία απηά (βαθηήξηα, κχθεηεο, πξσηφδσα θαη άιγε, εδξαία θαξηθνλεηδή, πνιχραηηνη, κχδηα, 

ζηξείδηα θ.ι.π.). Σα απφβιεηα ηεο πδξνβνιήο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηε λαππεγνεπηζθεπή 

γηα ην ζθνπφ απηφ, έρνπλ σο ηειηθφ απνδέθηε ηε ζάιαζζα (πξβι. παξαηηζέκελε πεγή iv).  

 

 Μηα καηηά ζηνλ ράξηε πνπ αθνινπζεί ζηνλ νπνίν απνηππψλνληαη ηα % πνζνζηά ηνπ 

νξγαληθνχ άλζξαθα ζηα επηθαλεηαθά ηδήκαηα, θαηαδεηθλχεη φηη, ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά 

θαηαγξάθνληαη θνληά ζηηο ζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο.  

 

τακμόσ Ποςοςτά οργανικοφ άνκρακα (%)

1 0.71 

2 1.70 

3 0.69 

4 2.07 

5 1.45 

6 1.15 

7 0.19 

8 1.40 

9 1.77 

10 3.03 

11 1.11 

12 0.23 

13 0.79 

Core1 (0-1cm) 2.20 

Core2 (0-2cm) 2.07 
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3. Αιεηθαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο 

 Οη αιεηθαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο πνπ θαηαγξάθεθαλ, αληηζηνηρνχζαλ ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζε έλα πνζνζηό  κεγαιύηεξν από 85% ηνπ ζπλόινπ ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ.  

Αλαθέξεη ην  ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. φηη: «ε παξνπζία ησλ αιεηθαηηθώλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηα ζαιάζζηα 

ηδήκαηα δελ ζεκαίλεη θαη’ αλάγθε ξύπαλζε γηαηί έλα ζεκαληηθό πνζνζηό από απηνύο κπνξεί λα 

είλαη βηνγελνύο πξνέιεπζεο, είηε ζαιάζζηαο είηε ρεξζαίαο (Bouloubassi & Saliot, 1993)». 

«Ο ιόγνο ησλ κε δηαρσξηζκέλσλ πξνο ηηο  δηαρσξηζκέλεο ελώζεηο (U/R) ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 

θξηηήξην ηεο πξνέιεπζεο ησλ  πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ηηκέο ηνπ ιόγνπ απηνύ κεγαιύηεξεο από 4 

ππνδεηθλύνπλ ζαθώο ρξόληα  ξύπαλζε από πεηξειαηνεηδή (Mazurek & Simoneit, 1984).   

Οη ηηκέο ηνπ ιόγνπ U/R γηα ηα επηθαλεηαθά δείγκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ (Πίλαθεο 3.4.5α θαη β)  

είλαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ζαθώο κεγαιύηεξεο από 4 θαλεξώλνληαο ηελ ύπαξμε 

ππνιεηκκάησλ  πεηξειαηνεηδώλ ζην ζαιάζζην ππζκέλα, εηθόλα πνπ είλαη ζπλεζηζκέλε ζε 

πεξηνρέο ιηκέλσλ.» 

 Δκείο ζα ζπκπιεξώζνπκε όηη αιεηθαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο κπνξεί λα 

απνηεινύλ θαη δηαιύηεο ζε ρξώκαηα θαη πθαινρξώκαηα, γεγνλφο ην νπνίν δελ ην ιακβάλεη 

θαζφινπ ππφςε ηνπ ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. (πξβι. παξαηηζέκελε πεγή vi).  

 

 Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ αιεηθαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηα επηθαλεηαθά ηδήκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα θαη απνηππψλνληαη ζηνλ ράξηε πνπ αθνινπζεί: 

 

θηαγξαθεκέλα, ηα θνληηλόηεξα ζεκεία ζην λαππεγείν 

τακμόσ Αλειφατικοί υδρογονάνκρακεσ  (μg/g) 

1 73.1 

2 260.3 

3 97.9 

4 230.3 

5 155.1 

6 85.5 

7 23.7 

8 174.5 

9 256.8 

10 299.8 

11 145.1 

12 31.4 

13 127.2 

Core1 (0-1cm) 228

Core2 (0-2cm) 181

Τδρογονάνκρακεσ ςτα επιφανειακά ιηιματα
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 Σν κνηίβν ηεο θαηαλνκήο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ αιεηθαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ 

ζηνπο ππξήλεο Core1, Core2 θαη 9 παξαηίζεηαη ζηε κειέηε (ζει. 35) θαη έρεη σο εμήο:  

 

 

ύκθσλα κε ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.:  

- ηα επξήκαηα ησλ επηθαλεηαθψλ ηδεκάησλ θαλεξψλνπλ ηελ χπαξμε ξχπαλζεο απφ 

πεηξειαηνεηδή, κε ππνιείκκαηα  πεηξειαηνεηδψλ ζην ζαιάζζην ππζκέλα, εηθφλα πνπ 

είλαη ζπλεζηζκέλε ζε πεξηνρέο ιηκέλσλ, ελψ  

- ζχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο ζηνπο ππξήλεο ησλ ηδεκάησλ, αληρλεχνληαη απμεκέλεο ηηκέο 

κέρξη ην  βάζνο ~20 cm ηδηαίηεξα ζηνλ ππξήλα Core2, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε 

επηβάξπλζε απφ πεηξειαηνεηδή αληηζηνηρεί ζε ρξνληθή πεξίνδν πνιιψλ εηψλ (αξθεηψλ 

δεθαεηηψλ).  

θαη θακία άιιε νπζηαζηηθή αλαθνξά ζε πηζαλέο ξππαληηθέο πεγέο δελ ππάξρεη. 

 

 Όκσο, κηα πξνζεθηηθφηεξε καηηά ζηνλ ράξηε ησλ επηθαλεηαθψλ ζπγθεληξψζεσλ, δείρλεη 

φηη, νη κέγηζηεο ζπγθεληξψζεηο ησλ αιεηθαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ εληνπίδνληαη ζηηο ζέζεηο 
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θνληά ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο. Αληίζηνηρα κε φζα 

αλαθέξζεθαλ θαη γηα ηνπο νιηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο, νη πεξηνρέο ηνπ θφιπνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο ιηκάλη γηα ηελ εμππεξέηεζε επηβαηεγψλ πινίσλ θαη ζθαθψλ αλαςπρήο 

(βφξεηα ηνπ λαππεγείνπ) θαζψο θαη δηαθφξσλ ζθαθψλ (λφηηα ζηε καξίλα) παξνπζηάδνπλ 

ζαθψο ηε κηθξφηεξε επηβάξπλζε αιεηθαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ, ελψ, ζα ήηαλ ινγηθφ, νη 

κέγηζηεο ζπγθεληξψζεηο λα εκθαλίδνληαη ζε απηέο ηηο ζέζεηο (εθφζνλ θαηά ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. 

πξφθεηηαη γηα ζπλήζε ξχπαλζε ιηκαληψλ θαη φρη πξνεξρφκελε απφ ζπλδπαζκφ ξππαληηθψλ 

πεγψλ). Να ππελζπκίζνπκε φηη δηαξθήο ειιηκεληζκφο πνιιψλ πινίσλ ηαπηφρξνλα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην ρψξν ηνπ λαππεγείνπ.  

  Δπηπιένλ, κηα καηηά ζηηο ππνεπηθαλεηαθέο ζπγθεληξψζεηο ησλ αιεηθαηηθψλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ ησλ ππξήλσλ, θαηαδεηθλχεη φηη, απφ ην βάζνο ησλ 8 cm πεξίπνπ θαη πξνο 

ηελ επηθάλεηα ηνπ ηδήκαηνο (γηα θάπνηεο δεθαεηίεο(;) θαη έσο ζήκεξα), θαηαγξάθνληαη ζηαζεξά πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο, κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο δηαρξνληθά ζηε ζέζε 9 (ηελ θνληηλόηεξε ζηηο πισηέο 

δεμακελέο) θαη αληίζηνηρα ηηο κηθξφηεξεο ζηε ζέζε  Core1 (ηελ πην απνκαθξπζκέλε από ηηο πισηέο 

δεμακελέο). Ζ έλαξμε ηεο ξχπαλζεο κε αιεηθαηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο ζηε ζέζε 9 εληνπίδεηαη 

ζην βάζνο ησλ 12 cm. 

 Σα δχν απηά ζηνηρεία, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη αιεηθαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε ρξψκαηα θαη πθαινρξψκαηα (πξβι. παξαηηζέκελεο πεγέο vi, vii), ελψ  

ζρεηίδνληαη θαη κε ηε ιηκεληθή ρξήζε ηνπ λαππεγείνπ, ζα έπξεπε λα νδεγήζνπλ ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. 

ζε πην ζχλζεηεο ζθέςεηο απφ απηέο πνπ πεξηνξηζηηθά δηαηχπσζε (:ζπλήζεο ιεηηνπξγία ιηκέλα). 

 

4. Πνιπθπθιηθνί Αξσκαηηθνί Τδξνγνλάλζξαθεο (ΠΑΤ) 

Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ Πνιπθπθιηθψλ Αξσκαηηθψλ Τδξνγνλαλζξάθσλ πνπ κεηξήζεθαλ ζηα  

επηθαλεηαθά ηδήκαηα ζε φιε ηελ πεξηνρή κειέηεο, εληφο θαη εθηφο ιηκέλα, είλαη ηδηαίηεξα 

απμεκέλεο θαη θπκαίλνληαη κεηαμχ 4200 ng/g ζην ζηαζκφ 6 θαη 23069 ng/g ζην ζηαζκφ 4. 

Ηδηαίηεξα κεγάιεο είλαη νη ηηκέο θαη ζην ζηαζκφ αλαθνξάο εθηφο ηνπ ιηκαληνχ 1 (9100 ng/g) 

(Πίλαθαο 3.4.5α & β, ζει. 29 θαη 30 ηεο κειέηεο). Δμαίξεζε απνηεινχλ νη ζπγθεληξψζεηο πνπ 

κεηξήζεθαλ ζηνπο ζηαζκνχο  12 (377.4 ng/g) θαη ην ζηαζκφ 7 (1095 ng/g), φπνπ, αλ θαη νη 

ηηκέο είλαη νη κηθξφηεξεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. δηεπθξηλίδεη φηη νη κηθξφηεξεο 

απηέο ηηκέο ζηνπο δχν ζηαζκνχο δελ δείρλνπλ θαη’ αλάγθελ φηη δέρνληαη κηθξφηεξν ξππαληηθφ 

θνξηίν γηαηί ν ακκψδεο ραξαθηήξαο ηνπο θαη ηα κηθξά πνζνζηά νξγαληθνχ άλζξαθα δελ 

επλννχλ ηε ζπζζψξεπζε  νξγαληθψλ ξχπσλ. Με βάζε ηηο ηηκέο πνπ θαηαγξάθεθαλ, ηα ηδήκαηα 

ηεο  πεξηνρήο ζεσξνχληαη ξππαζκέλα σο πξνο ηνπο ΠΑΤ (Hatzianestis et al, 2020, Botsou and  
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Hatzianestis, 2012), ελψ ζχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο ζηνπο ππξήλεο ησλ ηδεκάησλ, πξνθχπηεη 

φηη, ε επηβάξπλζε ηεο πεξηνρήο απφ ΠΑΤ έρεη μεθηλήζεη πξηλ απφ αξθεηέο δεθαεηίεο. 

 

θηαγξαθεκέλα, ηα θνληηλόηεξα ζεκεία ζην λαππεγείν 

  

 ηελ εηθφλα 3.4.1 ηεο κειέηεο δίλνληαη θαη νη θαηαλνκέο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ αλά νκάδεο πξνέιεπζεο ηνπο [ππξνιπηηθήο  

πξνέιεπζεο, βηνγελνχο ρεξζνγελνχο πξνέιεπζεο (πεξπιέλην, ξεηέλην) θαη πεηξνγελνχο-

πεηξειατθήο πξνέιεπζεο (ην θαηλαλζξέλην θαη ηα  κεζπιησκέλα παξάγσγά ηνπ)]: 

 

Δηθόλα 3.4.1 Καηαλνκή ησλ πνιπθπθιηθώλ αξσκαηηθώλ πδξνγνλαλζξάθσλ ππξνιπηηθήο, βηνγελνύο θαη πεηξνγελνύο 

πξνέιεπζεο ζηα επηθαλεηαθά ηδήκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2022 (ζει. 34 ηεο κειέηεο) 

τακμόσ Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονανκράκεσ  (ΣΠΑΥ) (ng/g)

1 9089

2 14829

3 8467

4 23069

5 9067

6 4208

7 1095

8 6976

9 21038

10 21503

11 18304

12 377.4 

13 14917

Core1 (0-1cm) 15397

Core2 (0-2cm) 19630

Τδρογονάνκρακεσ ςτα επιφανειακά ιηιματα
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 Σν κνηίβν ηεο θαηαλνκήο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ πνιπθπθιηθψλ αξσκαηηθψλ  

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνπο ππξήλεο Core1, Core2 θαη 9 παξαηίζεηαη ζηε κειέηε (ζει. 35) θαη έρεη 

σο εμήο:  

 

 

 

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ ππξήλσλ, ε ξχπαλζε κε ΠΑΤ έρεη απμεηηθέο ηάζεηο γηα 

αξθεηέο δεθαεηίεο θαη κεγηζηνπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Μηα καηηά ζηηο ππνεπηθαλεηαθέο 

ζπγθεληξψζεηο, θαηαδεηθλχεη φηη, από ην βάζνο ησλ 8 cm πεξίπνπ θαη πξνο ηελ επηθάλεηα 

ηνπ ηδήκαηνο (γηα θάπνηεο δεθαεηίεο(;) θαη έσο ζήκεξα), θαηαγξάθνληαη ζηαζεξά πςειέο ζπγθεληξψζεηο 

κε απμεηηθέο ηάζεηο, κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο ζηε ζέζε 9 (ηελ θνληηλόηεξε ζηηο πισηέο δεμακελέο) θαη 

αληίζηνηρα ηηο κηθξφηεξεο ζηε ζέζε  Core1 (ηελ πην απνκαθξπζκέλε από ηηο πισηέο δεμακελέο). Ζ 

έλαξμε ηεο ξχπαλζεο κε Πνιπθπθιηθνχο Αξσκαηηθνχο Τδξνγνλαλζξάθεο ζηε ζέζε 9 

εληνπίδεηαη ζην βάζνο ησλ 12 cm, αθξηβψο ηελ ίδηα επνρή, φπσο θαη ε έλαξμε ηεο ξχπαλζεο 

ησλ αιεηθαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε ζέζε απηή. 
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ύκθσλα κε ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.:  

 1. νη ΠΑΤ -κε εμαίξεζε ην πεξπιέλην πνπ κπνξεί λα ζπληεζεί θαη βηνγελψο θαη ην ξεηέλην 

πνπ  παξάγεηαη από ηα θσλνθόξα δέλδξα πνπ βξίζθνληαη ζηελ μεξά- είλαη θαζαξά 

αλζξσπνγελείο ελψζεηο κε θχξηεο πεγέο πξνέιεπζεο ηηο πάζεο θχζεσο θαχζεηο νξγαληθψλ 

πιηθψλ (ππξνιπηηθνί  ΠΑΤ) αιιά θαη ηα πεηξειαηνεηδή (πεηξνγελείο). 

 

 2. νη ζπγθεληξψζεηο ηνπο βξέζεθαλ «ζεκαληηθά απμεκέλεο» ηφζν εληφο ηνπ θφιπνπ 

ηεο  Δξκνχπνιεο φζν θαη ζηνλ ζηαζκφ αλαθνξάο εθηφο ηνπ ιηκαληνχ 

 

 3. κεηαμχ ησλ ΠΑΤ πνπ αληρλεχζεθαλ ππεξηζρχνπλ νη ΠΑΤ ππξνιπηηθήο πξνέιεπζεο 

πνπ  πξνέξρνληαη απφ θαχζε νξγαληθήο χιεο θαη αθνινπζνχλ νη πεηξνγελείο θαη νη βηνγελείο. 

 

 4. Ζ έληνλε παξνπζία ησλ ΠΑΤ ππξνιπηηθήο πξνέιεπζεο ζην ζαιάζζην ππζκέλα «δελ 

κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ θπθινθνξία ησλ πινίσλ ή κε λαππεγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο». Ζ ζπλήζεο πεγή ηνπο είλαη ρεξζαίεο βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο θαχζεο. ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θζάλνπλ ζπλήζσο κέζσ 

αγσγψλ ή άιισλ ρεξζαίσλ απνξξνψλ. 

 

 

Δπί ησλ δηαηππώζεσλ απηώλ ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. ζα ζέιακε λα ζεκεηώζνπκε ηα εμήο: 

 α. Αλ θαη ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. ζπζρεηίδεη ηνπο ππξνιπηηθνχο ΠΑΤ πνπ εληφπηζε κε ρεξζαίεο 

βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο θαχζεο θαη κάιηζηα, ζηε 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θαχζεο θπξίσο βηνκάδαο ή άλζξαθα, δελ αλαθέξεη θακία ηέηνηα πηζαλή 

ξππαληηθή πεγή ζηελ Δξκνχπνιε. χκθσλα κε ηα φζα γλσξίδνπκε, δελ ιεηηνπξγνχλ ηέηνηνπ 

είδνπο κνλάδεο ζηε χξν θαη κάιηζηα ηέηνηαο θιίκαθαο πνπ λα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηφζν 

βαξηά ξχπαλζε ππξνιπηηθψλ ΠΑΤ ησλ επηθαλεηαθψλ ηδεκάησλ, ζε νιφθιεξν ηνλ θφιπν ηεο 

Δξκνχπνιεο (αιιά θαη εθηφο ηνπ θφιπνπ, ζηε ζέζε 1).  

 

 β. Γλσζηέο κνλάδεο θαχζεο δεζπφδνπζαο βηνκεραληθήο θιίκαθαο ζηε πεξηνρή 

απνηεινχλ νη κεραλέο ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΓΔΖ (πιένλ ζε εθεδξεία) θαη νη θαχζεηο απφ ηηο 

κεραλέο ησλ πινίσλ θαη ησλ ζθαθψλ. Δπίζεο θαη ε θίλεζε ησλ νρεκάησλ ζρεηίδεηαη κε 

δηαδηθαζίεο θαχζεο. 
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 γ. Πξνθαιεί εξσηεκαηηθά ε δηαηχπσζε απφ ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. ηεο άπνςεο φηη νη ΠΑΤ πνπ 

εληφπηζε δελ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηε θίλεζε ησλ πινίσλ. Δίλαη πιήξσο 

ηεθκεξησκέλν φηη ε θίλεζε ησλ πινίσλ (θαχζεηο) ζρεηίδεηαη κε ηελ έθιπζε ΠΑΤ (πξβι. 

παξαηηζέκελε πεγή xiv). χκθσλα κε ηελ πεγή απηή: «Οι αερομεταφερόμενοι PAH κατϊ μόκοσ 

των ναυτιλιακών γραμμών όταν τόςο υψηλού όςο εκεύνοι ςτην ομύχλη πϊνω από το 

Πεκύνο….Οι πολυκυκλικού αρωματικού υδρογονϊνθρακεσ (PAHs) εύναι μια από τισ 

πιο τοξικϋσ ενώςεισ ςτα καυςαϋρια τησ εξϊτμιςησ των πλούων…..Στισ παρϊκτιεσ 

περιοχϋσ, οι ρύποι τησ εξϊτμιςησ των πλούων μπορούν να ϋχουν ςημαντικϋσ 

επιπτώςεισ ςτο περιβϊλλον και ςτην υγεύα των κατούκων (Diesch et al., 2013; 

Miura et al., 2019; Ramacher et al., 2019; Sofiev et al., 2018; Tian et al., 

2013). Συγκριτικϊ, κατϊ μόκοσ των ναυτιλιακών γραμμών και λιμϋνων, οι 

ςυγκεντρώςεισ των ρύπων τησ εξϊτμιςησ των πλούων εκτιμϊται ότι εύναι πολύ 

μεγαλύτερεσ (Ausmeel et al., 2019; Johansson et al., 2017; Sofiev et al., 

2018) από τισ παρϊκτιεσ περιοχϋσ». 

Δηδηθά θαηά ηνλ ειιηκεληζκφ, πνιιψλ πινίσλ ηαπηφρξνλα, ζε ζέζεηο δίπια ζε θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο απφ ηηο θαχζεηο είλαη κεγάιν. Παξαζέηνπκε έλα 

ληνθηκαληέξ ηνπ δηθηχνπ EIC (European Investigations Collaborations) ζε παξαγσγή Expresso, 

SIC, TheBlackSea θαη Reporters United κε ηίηιν «Μαχξα θνπγάξα – Black trail» πνπ 

παξνπζηάδεη γιαθπξά ην πξφβιεκα. 

 

 δ. Δθηφο απφ ηνπο ππξνιπηηθνχο ΠΑΤ, πνπ απνηεινχλ ηηο θπξίαξρεο ελψζεηο, 

θαηαγξάθεθαλ θαη νη κε θπξίαξρεο ελψζεηο βηνγελνχο ρεξζνγελνχο (πεξπιέλην, ξεηέλην ) θαη 

πεηξνγελνχο-πεηξειατθήο πξνέιεπζεο ζε ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο -έσο πεξίπνπ  2500 ng/g- 

γηα ηηο νπνίεο ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ δελ αλαθέξεη πηζαλέο ξππαληηθέο πεγέο.  

 

 ε. Πξνθαιεί εξσηεκαηηθά ε δηαηχπσζε απφ ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. ηεο άπνςεο φηη νη ΠΑΤ πνπ 

εληφπηζε δελ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε λαππεγηθή δξαζηεξηόηεηα. Δθηφο απφ ην γεγνλφο 

φηη ε λαππεγηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ειιηκεληζκφ πνιιψλ πινίσλ θαζ’ φιν ην 

εηθνζηηεηξάσξν (θαχζεηο), είλαη πξνθαλέο φηη θαηά ηελ αλάιπζή ηνπ ην ΔΛ.ΚΔΘ.Δ., δελ έιαβε 

ππφςε ην γεγνλφο φηη αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη σο δηαιύηεο 

ρξσκάησλ – πθαινρξσκάησλ (πξβι. παξαηηζέκελεο πεγέο vi, vii). Μάιηζηα, αξσκαηηθνί  

πδξνγνλάλζξαθεο δηαιπηηθψλ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ζεξκηθή ππξφιπζε θιαζκάησλ 

πεηξειαίνπ ελψ παιαηφηεξα ππήξραλ θαη νξηζκέλνη δηαιχηεο (ηεξπέληα) πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

απφζηαμε ξεηζίλεο ησλ πεχθσλ ή απφ πξντφληα θαηεξγαζίαο ηνπ μχινπ (πξβι. παξαηηζέκελε πεγή 

https://www.youtube.com/watch?v=i9eODI-hXDQ
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vi). ΠΑΤ ππάξρνπλ θαη ζην πιηθφ ακκνβνιήο (πξβι. παξαηηζέκελε πεγή v – αλάιπζε εξγαζηεξίνπ 

DEKRA) θαη θαη’ επέθηαζε θαη ζηα απφβιεηα ακκνβνιήο. ε παξαηηζέκελε πεγή («Nordic Shipyards 

Best Available Techniques») αλαθέξεηαη ηππηθή ζπγθέληξσζε ΠΑΤ ζηα απφβιεηα ακκνβνιήο 

32mg/Kg  (32.000ng/gr) (πξβι. παξαηηζέκελε πεγή ii).  

 

 

Πεγή θσηνγξαθίαο: Π.Π.Π.. 

 

 Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ ΠΑΤ πνπ κεηξήζεθαλ ζηνλ θφιπν ηεο 

Δξκνχπνιεο κε αληίζηνηρεο ζπγθεληξψζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, αλαθέξεη ην 

ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ φηη νη ηηκέο ζηνλ θόιπν ηεο Δξκνύπνιεο είλαη κεγαιύηεξεο από απηέο ησλ 

πεξηζζόηεξσλ πεξηνρώλ. πγθξίζηκεο ζπγθεληξψζεηο έρνπλ βξεζεί ζηνλ Κνξηλζηαθφ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αληίθπξαο, ζηνλ θφιπν ηνπ  Αιηβεξίνπ, ζηελ παξάθηηα δψλε Κεξαηζηλίνπ – 

Γξαπεηζψλαο θαη ζηελ πεξηνρή εθβνιήο ηνπ  αγσγνχ ηεο Φπηάιιεηαο.  
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 Αλ ιάβνπκε ππφςε ην γεγνλφο, φηη, νη ρακειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνπο ζηαζκνχο 7 θαη 12 δελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθέο γηα ηελ ξππαληηθή επηβάξπλζε ηνπ θφιπνπ (κηαο θαη δελ δείρλνπλ θαη’ 

αλάγθελ φηη νη ζέζεηο απηέο δέρνληαη κηθξφηεξν ξππαληηθφ θνξηίν -όπσο επεζήκαλε ην 

ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. (ζει. 28 ηεο κειέηεο)- γηαηί ν ακκψδεο  ραξαθηήξαο ηνπο θαη ηα κηθξά πνζνζηά 

νξγαληθνχ άλζξαθα δελ επλννχλ ηε ζπζζψξεπζε  νξγαληθψλ ξχπσλ), θαη ζρεκαηηζηεί ν 

αληίζηνηρνο ζπγθξηηηθφο πίλαθαο, έρνπκε: 

 

Περιοχι ΠΑΤ (ng/g) 

Βόρειο Αιγαίο Πζλαγοσ 25.3 – 282 

Νότιο Αιγαίο πζλαγοσ 19.4 - 103.2 

Κρθτικό πζλαγοσ 14.6 – 161.5 

Εκβολζσ Νζςτου 20.6 – 422 

τρυμονικόσ κόλποσ 133 – 838 

Εκβολζσ Ζβρου 932 – 1025 

Εκβολζσ Αχελϊου 36.4 – 560 

Κόλποσ Θεςςαλονίκθσ 217 – 1410 

Εξωτερικόσ Θερμαϊκόσ 37.4 - 291 

αρωνικόσ κόλποσ 64.6 – 838 

Κορινκιακόσ κόλποσ 207 – 26633 

Παγαςθτικόσ κόλποσ 107 - 5160 

Πατραϊκόσ 175 -1260 

Βόρειοσ Ευβοϊκόσ (Λάρυμνα) 167 - 7760 

Νότιοσ Ευβοϊκόσ (Αλιβζρι) 1300 - 22000 

Νότιοσ Ευβοϊκόσ 25.6 – 196 

Κόλποσ Ελευςίνασ 1807 – 11200 

Κερατςίνι - Δραπετςϊνα 930 -18900 

Περιοχι Ψυτάλλειασ 2936 – 17090 

Κόλποσ Ερμοφπολθσ 377 - 23069

Σφγκριςθ με Ελλαδικό χϊρο                                                                                                             

(λαμμβάνοντασ υπόψθ ςφνολο των ςτακμϊν τθσ παροφςασ 

δειγματολθψίασ)
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 Ο ζπγθξηηηθόο απηόο πίλαθαο δείρλεη όηη ηα ηδήκαηα ηεο Δξκνύπνιεο είλαη ηα πην 

ξππαζκέλα ηδήκαηα κε πνιπθπθιηθνύο αξσκαηηθνύο πδξνγνλάλζξαθεο ζπγθξηλόκελα κε 

ηα ηδήκαηα όισλ ησλ ζεσξνύκελσλ σο βαξηά ξππαζκέλσλ πεξηνρώλ ηεο Διιάδαο 

(Λάξπκλα, Διεπζίλα, Αιηβέξη, Κεξαηζίλη, Γξαπεηζώλα, Φπηάιιεηα). Οη πνιπθπθιηθνί 

αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο απνηεινχλ απεηιή γηα ηε δεκφζηα πγεία δεδνκέλνπ φηη ζε 

αξθεηνχο απφ απηνχο απνδίδνληαη θαξθηλνγόλεο ηδηόηεηεο (θαη όρη κόλν). Με δεδνκέλν φηη ε 

ξχπαλζε απηή  νθείιεηαη, ζρεδφλ θαζνιηθά, ζε ξππνγφλεο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ζα 

πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ κε αθξίβεηα νη ξππαληηθέο πεγέο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ αλαγθαία 

κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο ξππαληηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην κέιινλ. 

 

 

 

 

Περιοχι ΠΑΤ (ng/g) 

Βόρειο Αιγαίο Πζλαγοσ 25.3 – 282 

Νότιο Αιγαίο πζλαγοσ 19.4 - 103.2 

Κρθτικό πζλαγοσ 14.6 – 161.5 

Εκβολζσ Νζςτου 20.6 – 422 

τρυμονικόσ κόλποσ 133 – 838 

Εκβολζσ Ζβρου 932 – 1025 

Εκβολζσ Αχελϊου 36.4 – 560 

Κόλποσ Θεςςαλονίκθσ 217 – 1410 

Εξωτερικόσ Θερμαϊκόσ 37.4 - 291 

αρωνικόσ κόλποσ 64.6 – 838 

Κορινκιακόσ κόλποσ 207 – 26633 

Παγαςθτικόσ κόλποσ 107 - 5160 

Πατραϊκόσ 175 -1260 

Βόρειοσ Ευβοϊκόσ (Λάρυμνα) 167 - 7760 

Νότιοσ Ευβοϊκόσ (Αλιβζρι) 1300 - 22000 

Νότιοσ Ευβοϊκόσ 25.6 – 196 

Κόλποσ Ελευςίνασ 1807 – 11200 

Κερατςίνι - Δραπετςϊνα 930 -18900 

Περιοχι Ψυτάλλειασ 2936 – 17090 

Κόλποσ Ερμοφπολθσ 4208 - 23069 

Σφγκριςθ με Ελλαδικό χϊρο                                                                                                             

(λαμμβάνοντασ υπόψθ τουσ ςτακμοφσ πλθν των 7 και 12 οι 

οποίοι κατά το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δεν είναι αντιπροςωπευτικοί)
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 Να ζεκεηψζνπκε φηη, αληίζηνηρα κε ηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηνπο 

ππξήλεο, θαη ζηε πεξίπησζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ (ηφζν ησλ ΠΑΤ φζν θαη ησλ αιεηθαηηθψλ) 

ηα δηαγξάκκαηα ησλ ζπγθεληξψζεσλ – βάζνπο παξέρνπλ έλδεημε φηη ε ρσξηθή θαηαλνκή θαη ε 

δξάζε ησλ ξππαληηθψλ πεγψλ είλαη ηέηνηεο πνπ επεξεάδνπλ επηιεθηηθά ηηο ζέζεηο απφ ηηο 

νπνίεο ιήθζεθαλ νη ππξήλεο: 

 

 

 

 Με κηα πξνζεθηηθφηεξε καηηά ησλ δηαγξακκάησλ παξαηεξνχκε φηη ζηνπο ππξήλεο 

Core1 θαη Core2 νη ζπγθεληξψζεηο ηφζν ησλ ΠΑΤ φζν θαη ησλ αιεηθαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ 

είλαη απμεκέλεο ζε φιν ην βάζνο ησλ ππξήλσλ γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη δηαξθή ξχπαλζε 

ακθφηεξσλ ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ γηα φια ηα ρξφληα πνπ θαιχπηνπλ ηα 19cm ησλ ππξήλσλ. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ ππξήλα 9 (ηνλ θνληηλόηεξν ζην λαππεγείν) πξνθχπηεη φηη, κέρξη ην ρξνληθφ 

ζεκείν πνπ αληηζηνηρεί ζην βάζνο ππξήλα ~12 cm δελ δερφηαλ ξχπαλζε πδξνγνλαλζξάθσλ 

(νχηε ΠΑΤ νχηε θαη αιεηθαηηθψλ). Απφ ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ αληηζηνηρεί ζηα ~12 cm θαη κεηά 

ην ζεκείν 9 μεθίλεζε λα δέρεηαη ξχπαλζε, θαη αιεηθαηηθψλ θαη ΠΑΤ ηαπηφρξνλα, θαη κάιηζηα 

κε ηαπηφζεκν απμεηηθφ κνηίβν (πηζαλφλ απφ ηελ ίδηα ξππαληηθή πεγή). Αλ γλσξίδακε ην ρξνληθφ 

ζεκείν πνπ αληηζηνηρεί ην βάζνο ησλ ~12 cm ζηνλ ππξήλα, πηζαλφλ, λα κπνξνχζακε λα 

εληνπίζνπκε ηε ξππαληηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ππξνδφηεζε ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ 
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αιεηθαηηθψλ θαη ησλ ΠΑΤ ζηε ζέζε ηνπ ππξήλα 9 (ηνπ θνληηλόηεξνπ ζην λαππεγείν) ε νπνία 

κέρξη ηφηε ήηαλ πξαθηηθά αλεπεξέαζηε απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηε ξχπαλζε. Απφ ηα 8 cm θαη 

πξνο ηελ επηθάλεηα (ηειεπηαίεο δεθαεηίεο(;)) ε ζέζε απηή 9 παξνπζηάδεη ηε κέγηζηε ξχπαλζε 

(ΠΑΤ θαη αιεηθαηηθψλ) κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζέζεσλ ησλ ππξήλσλ Core1, Core2 θαη 9. 

 

 

Πεγή θσηνγξαθίαο: Π.Π.Π.. 

  

 ην ζεκείν απηφ γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ξχπαλζεο κε 

πνιπθπθιηθνχο αξσκαηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο ησλ ηδεκάησλ ηεο Δξκνχπνιεο (νη νπνίνη πξηλ 

μεθηλήζνπλ ηελ πδάηηλε πνξεία ηνπο πξνο ην βπζφ ηεο ζάιαζζαο γηα λα θαηαιήμνπλ ζην ίδεκα 

θαη ζηα ςάξηα, βξίζθνληαη ζηνλ αέξα θαη ζην έδαθνο) αο δνχκε ηη δηεπθξηλίδεη ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. γηα 

ηνπο ΠΑΤ ζε δχν άιιεο ζρεηηθέο κειέηεο ηνπ (ηα νπνία δπζηπρψο δελ ηα αλαθέξεη θαη ζηε 

κειέηε ηεο Δξκνχπνιεο): 

 

 1. ηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. γηα ηε ξχπαλζε απφ ην λαπάγην ηνπ 

“Sea Diamond”, αλαθέξεη (πξβι. παξαηηζέκελε πεγή xi): 

 «Οξηζκέλνη ππξνιπηηθνί πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο ζεσξείηαη όηη έρνπλ θαξθηλνγόλεο 

ηδηόηεηεο γηα ηα ζειαζηηθά θαη ηνλ άλζξσπν. Ζ θπξηόηεξε ηέηνηα έλσζε είλαη ην βελδν(α)ππξέλην γηα ην 

νπνίν έρνπλ αξρίζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα λα ζέηνληαη απζηεξά όξηα θαη λα επηβάιιεηαη ε ζπζηεκαηηθή 
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παξαθνινύζεζή ηνπ ηόζν ζην πεξηβάιινλ όζν θαη ζηα ηξόθηκα. ε όια ηα δείγκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ νη 

ηηκέο ηνπ βελδν(α)ππξελίνπ ήηαλ ηδηαίηεξα κηθξέο (<25 ng/g). ηελ Διιεληθή παξάθηηα δώλε νη 

ζπγθεληξώζεηο ηνπ βελδν(α)ππξελίνπ είλαη ζπλήζσο κηθξόηεξεο από 60 ng/g κε εμαίξεζε εμαηξεηηθά 

ξππαζκέλεο πεξηνρέο όπσο ν θόιπνο ηεο Διεπζίλαο, ε πεξηνρή ηεο Φπηάιιεηαο θαη ν όξκνο ηεο 

Λάξπκλαο όπνπ έρνπλ κεηξεζεί ηηκέο 200 – 1000 ng/g.» 

 Δίλαη πξνθαλέο φηη ε επηζήκαλζε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε κειέηε ηνπ “Sea Diamond” 

γηα λα θαηαδείμεη ηελ θαζαξφηεηα ηεο πεξηνρήο σο πξνο ην θαξθηλνγόλν  βελδν(α)ππξέλην. 

Γηα άγλσζην ιφγν, δελ πεξηειήθζε θαη ζηε κειέηε ηεο Δξκνχπνιεο γηα λα θαηαδείμεη αθξηβψο 

ην αληίζεην –ηε βαξχηαηε ξχπαλζε. Πξνο ζχγθξηζε ηεο Δξκνχπνιεο κε ηηο εμαηξεηηθά 

ξππαζκέλεο πεξηνρέο, ηεο Διεπζίλαο, ηεο Φπηάιιεηαο θαη ηεο Λάξπκλαο -πνπ έρνπλ 

ζπγθεληξψζεηο βελδν(α)ππξελίνπ απφ 200 – 1000 ng/g- παξαζέηνπκε ηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ 

θαηέγξαςε ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. ζηα επηθαλεηαθά ηδήκαηα ηεο Δξκνχπνιεο (εληφο θαη εθηφο ιηκέλα): 

 

 

 2. ηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. γηα ηε ξχπαλζε ηνπ θφιπνπ ηεο 

Αληίθπξαο, αλαθέξεη (πξβι. παξαηηζέκελε πεγή xii): 

«…..πνιινί από απηνύο [ηνπο ΠΑΤ] έρνπλ ηζρπξέο θαξθηλνγόλεο ηδηόηεηεο, ελώ παξάιιεια είλαη αξθεηά 

ζηαζεξέο ελώζεηο µε απνηέιεζκα λα παξακέλνπλ ζην πεξηβάιινλ γηα πνιιά ρξόληα θαη λα 

ζπζζσξεύνληαη εύθνια. Η ζεκαληηθόηεξε θαξθηλνγόλνο έλσζε είλαη ην βελδν(α)ππξέλην θαη 

αθνινπζνύλ ηα δηβελδν(a,h)αλζξαθέλην, βελδν(α)αλζξαθέλην, βελδν(β)θινπνξαλζέλην, ηλδελν(1,2,3-

cd)ππξέλην, βελδν(θ)θινπνξαλζέλην θαη ρξπζέλην.  

…..Δθείλν όκσο πνπ απνηειεί ηνλ πιένλ αλεζπρεηηθό παξάγνληα γηα ηελ πγεία ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο [ηνπ θόιπνπ ηεο Αληίθπξαο] είλαη νη εμαηξεηηθά πςειέο ηηκέο 

ζπγθεληξώζεσλ ζηα εδάθε ηεο πεξηνρήο θαη ζηα παξάθηηα ηδήκαηα ησλ Πνιπθπθιηθώλ 

Αξσµαηηθώλ Τδξνγνλαλζξάθσλ (ΠΑΤ), πνπ εθηείλνληαη ζε κεγάιε αθηίλα ηόζν ζηελ μεξά όζν θαη ζηε 

ζάιαζζα (εληνπίζηεθαλ ΠΑΤ κέρξη θαη ζηνλ ζηαζκό ηεο Αλάιεςεο, ζηα πξόζπξα ηεο πόιεο ηεο 

Λεηβαδηάο). Οη Πνιπθπθιηθνί Αξσµαηηθνί Τδξνγνλάλζξαθεο (ΠΑΤ) είλαη ξύπνη πνπ απνβάιινληαη ζην 

πεξηβάιινλ σο εθπνκπέο θαη απόβιεηα βηνκεραληθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη είλαη πξντόληα ππξόιπζεο.»  

Στακμόσ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Βενηο(α)πυρζνιο 558.5 947.2 547.6 1432.7 597.2 261.6 62.8 484.2 1337 1389 1201 21.1 972.4 

Συγκεντρϊςεισ καρκινογόνου Βενηο(α)πυρενίου (ng/g) ςτθ Ερμοφπολθ
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 Χο πξνο ην κέγεζνο ηεο ξχπαλζεο ην ΔΛ.ΚΔΘ.Δ. ραξαθηεξίδεη σο «εμαηξεηηθά κεγάιε 

ξύπαλζε» ηηο ηηκέο (ΠΑΤ > 10000 ng/g) θαη σο «κεγάιε ξύπαλζε» ηηκέο κεηαμχ (2000 ng/g < ΠΑΤ 

<5000 ng/g). 

 Δπίζεο ηνλίδεη κε έκθαζε φηη: «Ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηηο εμαηξεηηθά κεγάιεο ηηκέο 

βελδν(α)ππξελίνπ (> 1000 ng/g) γεγνλόο πνπ ρξήδεη θαη πάιη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη δηεξεύλεζεο.» 

 

 Παξαζέηνπκε ηε ζχγθξηζε ηεο Δξκνχπνιεο κε ηελ Αληίθπξα θαη ηα Άζπξα πίηηα σο 

πξνο ηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ ηδεκάησλ ζηνπο θαξθηλνγφλνπο Πνιπθπθιηθνχο Τδξνγνλάλζξαθεο 

βελδν(α)ππξέλην, δηβελδν(a,h)αλζξαθέλην, βελδν(α)αλζξαθέλην, βελδν(β)θινπνξαλζέλην, 

βελδν(θ)θινπνξαλζέλην θαη ρξπζέλην: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ερμοφπολθ 558.5 947.2 547.6 1432.7 597.2 261.6 62.8 484.2 1337 1389 1201 21.1 972.4 

Αντίκυρα

Αςπρα Σπίτια

Ερμοφπολθ 122.6 220.7 107.2 324.9 123.3 46.3 12.2 97.3 346.5 309.0 254.0 4.3 210.0 

Αντίκυρα

Αςπρα Σπίτια

Ερμοφπολθ 465.5 757.5 447.2 1276.5 472.6 204.6 50.1 337.3 1075 1122.4 959.7 14.2 840.4 

Αντίκυρα

Αςπρα Σπίτια

Ερμοφπολθ 843.8 1460 787.5 2251.1 858.7 380.1 99.6 742.6 2229 2082.8 1753.3 39.2 1417

Αντίκυρα

Αςπρα Σπίτια

Ερμοφπολθ 299.4 445.9 279.9 677.0 306.1 142.7 34.8 257.0 671.8 664.9 597.4 14.1 453.0 

Αντίκυρα

Αςπρα Σπίτια

Ερμοφπολθ 574.7 841.6 513.6 1375.3 554.4 236.8 57.6 401.7 1248 1222.1 1119 23.5 916.8 

Αντίκυρα

Αςπρα Σπίτια

Οι καρκινογόνοι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνκρακεσ

φγκριςθ Ερμοφπολθσ με τισ πόλεισ ςτον κόλπο τθσ Αντίκυρασ (μετριςεισ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. - πθγι xii) - (ng/g)

240.8

564.9

365.5

755.6

Βενηο(α)ανκρακζνιο 

Βενηο(β)φλουορανκζνιο 

Βενηο(κ)φλουορανκζνιο 

Χρυςζνιο 

198.1

283.0

591.0

616.2

1658

Βενηο(α)πυρζνιο

433.7

1067

Διβενηο(a,h)ανκρακζνιο

40.8
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 Αξθεηέο απφ ηηο ελψζεηο ησλ ΠΑΤ ραξαθηεξίδνληαη είηε σο χπνπηεο θαξθηλνγφλεο νπζίεο 

ή σο επηθίλδπλεο θαξθηλνγφλεο νπζίεο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηνλ άλζξσπν ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

ηξφπν επαθήο ηνπ κε ηηο ελψζεηο απηέο (αλαπλνή, ηξνθή, επαθή). Δπίζεο νη ΠΑΤ ζρεηίδνληαη 

θαη κε άιια πξνβιήκαηα πγείαο εθηφο ηνπ θαξθίλνπ. 

 

 

 

5. ύλνςε ησλ επξεκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο ζηα ηδήκαηα 

 Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ νιηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαηαγξάθεθαλ απμεκέλεο. Οη 

αιεηθαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο πνπ θαηαγξάθεθαλ, αληηζηνηρνχζαλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζε 

έλα πνζνζηφ  κεγαιχηεξν απφ 85% ηνπ ζπλφινπ ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη θαηά ην  

ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. ε ζρεηηθή ξχπαλζε είλαη ζπκβαηή κε ηε ρξήζε ηεο  πεξηνρήο σο ιηκαληνχ (θακία 

άιιε πηζαλή ξππαληηθή πεγή αιεηθαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ δελ αλαδεηήζεθε). Οη 

ζπγθεληξψζεηο ησλ πνιπθπθιηθψλ αξσκαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ εληφο ηνπ θφιπνπ ήηαλ 

πάξα πνιχ πςειέο, πςειφηεξεο απφ φιεο ηηο βαξηά ξππαζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κε ηηο 

νπνίεο ζπγθξίζεθαλ. Με αλακελφκελν εχξεκα ήηαλ ε πνιχ ζνβαξή ξχπαλζε Πνιπθπθιηθψλ 

Αξσκαηηθψλ Τδξνγνλαλζξάθσλ ησλ ηδεκάησλ ζην ζεκείν 1 εθηφο ιηκαληνχ.  

 

 Αλ θαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ ζπγθεληξψζεσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ θαζψο θαη ηνπ νξγαληθνχ άλζξαθα κεγηζηνπνηνχληαη θνληά ζηηο ζέζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο (βαθψλ θαη απφμεζεο βαθψλ), αλ θαη 

πδξνγνλάλζξαθεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ρξψκαηα θαη πθαινρξψκαηα (πξβι. παξαηηζέκελεο πεγέο iv, 

vi, vii) (αιιά θαη ζε άιια ρεκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ λαππεγεία), αλ θαη 

πδξνγνλάλζξαθεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζρεηίδνληαη κε θαχζεηο θαη κε ηε ιηκεληθή ρξήζε ηεο 

πεξηνρήο θαη ζηε ζέζε ηνπ λαππεγείνπ ειιηκελίδεηαη κεγάινο αξηζκφο πινίσλ (θαχζεηο γηα 

ειεθηξνδφηεζε θαη θηλήζεηο ξπκνπιθψλ), αλ θαη ε επηβαηεγφο λαπηηιία απνηειεί κηθξφ κφλν 

κέξνο ηεο ιηκεληθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο ειιηκεληζκνχο ζην λαππεγείν θαη νη 

ζέζεηο ειιηκεληζκνχ ησλ επηβαηεγψλ πινίσλ θαη ζθαθψλ είλαη νη ιηγφηεξν επηβαξπκέλεο κε 

πδξνγνλάλζξαθεο, ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. δελ δηέθξηλε θακία ζπζρέηηζε ηεο ξχπαλζεο ησλ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ερμοφπολθ 9089 14829 8467 23069 9067 4208 1095 6976 21038 21503 18304 377.4 14917

Αντίκυρα

Αςπρα Σπίτια

Οι Συνολικοί Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνκρακεσ

φγκριςθ Ερμοφπολθσ με τισ πόλεισ ςτον κόλπο τθσ Αντίκυρασ (μετριςεισ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. - πθγι xii) - (ng/g)

4889

10432
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πδξνγνλαλζξάθσλ κε λαππεγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (φπσο αληίζηνηρα θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

βαξέσλ κεηάιισλ ζηα ηδήκαηα).  

 

Πεγή θσηνγξαθίαο: syrostoday.gr 

 

 

Πεγή θσηνγξαθίαο: Π.Π.Π.. 
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Πεγή εηθόλαο: https://www.youtube.com/watch?v=y6DI7Zbp0EM (2021) – Δξγαζίεο Βαθήο 
 
 

 

Πεγή θσηνγξαθίαο: Άξζξν ηεο Κνηλήο Γλώκεο 16.01.2015 «Ρππνγόλνο θειίδα αδηαθνξίαο» όπνπ αλέθεξε: “Άιιν έλα θξνύζκα 

ξύπαλζεο ζηε ύξν, απηή ηε θνξά ζην ρώξν ηνπ ιηκαληνύ ηεο Δξκνύπνιεο, όπνπ παξαηεξήζεθαλ λα επηπιένπλ ζε κεγάιε 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θειίδεο θόθθηλνπ ρξώκαηνο, κε θύξην ππαίηην γηα αθόκα κία θνξά ην λαππεγείν ηνπ Νεσξίνπ….» 

https://www.youtube.com/watch?v=y6DI7Zbp0EM
https://www.koinignomi.gr/news/oikonomia/epiheirimatikotita/2015/01/16/rypogonos-kilida-adiaforias.html
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Γ. ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΔ ΚΑΗ ΑΛΛΟΗ ΟΡΓΑΝΗΚΟΗ ΡΤΠΟΗ ΣΟ ΘΑΛΑΗΝΟ  ΝΔΡΟ 

 Σα δείγκαηα ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ, φγθνπ 2.5 L, ζπιιέρζεθαλ απφ βάζνο 2m απφ ηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο (ζει. 9 ηεο κειέηεο). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.2.1 

ηεο κειέηεο (ζει. 10). χκθσλα κε ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.: 

 

 Αιεηθαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο   

 Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ αιεηθαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ήηαλ κηθξέο (<6 κg/L) αιιά 

κεγαιχηεξεο απφ ηα επίπεδα ππφβαζξνπ ησλ θπζηθψλ αιεηθαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ηα 

νπνία  θπκαίλνληαη κεηαμχ 0.5 θαη 2 κg/L. χκθσλα κε ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη 

δελ ππήξραλ ππνιείκκαηα πεηξειαηνεηδψλ ζηε ζηήιε ηνπ λεξνχ ζε θαλέλα ζεκείν νχηε ζηελ 

επηθάλεηα νχηε θνληά ζηνλ ππζκέλα. [Δδώ δελ είλαη θαηαλνεηό πσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ ππζκέλα 

δεδνκέλνπ όηη ηα δείγκαηα λεξνύ πνπ εμέηαζε ηα έιαβε από βάζνο 2m]. 

 

 θ αιθάληα 

 Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ θ αιθαλίσλ ήηαλ πνιχ κηθξέο ζε φια ηα δείγκαηα. 

 

 Αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο  

 Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ κεκνλσκέλσλ Πνιπθπθιηθψλ Αξσκαηηθψλ Τδξνγνλαλζξάθσλ 

ήηαλ  κηθξέο (<0.003 κg/L) ζε φια ηα ζεκεία, θαη ζε γεληθέο γξακκέο παξφκνηεο κε απηέο πνπ 

έρνπλ  κεηξεζεί ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα (Hatzianestis & Sklivagou, 2002). Απφ ηνπο ππφινηπνπο 

πηεηηθνχο  θαη εκηπηεηηθνχο αξσκαηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο βξέζεθαλ θπξίσο βελδόιην θαη 

δηάθνξα  αιθπιησκέλα παξάγσγα ηνπ (ηνινπόιην, μπιόιηα, αηζπινβελδόιηα) [BTEX] (< 0.02 

κg/L) θαη ρσξίο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο.  

 

 Καηαιήγεη ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. ζην ζπκπέξαζκα, φηη: ε πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ζαιαζζίνπ λεξνχ ζεσξείηαη «θαιή» γηαηί γηα φζνπο πδξνγνλάλζξαθεο πξνβιέπνληαη πξφηππα 

πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο νη ηηκέο πνπ κεηξήζεθαλ είλαη κηθξφηεξεο απφ ηα φξηα ησλ πξνηχπσλ.  

 

 Να ζεκεηψζνπκε φηη αλ θαη δελ αξθεί ε κέηξεζε κηαο εκέξαο γηα λα εμαρζνχλ γεληθά 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ, ην γεγνλφο φηη ε θαηάζηαζε ηνπ 

ζαιάζζηνπ λεξνχ θαηά ηελ εκέξα δεηγκαηνιεςίαο απφ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. απνηππψζεθε σο «θαιή», 

απνηειεί ζεηηθφ εχξεκα, φκσο, ρσξίο λα αλαδεηεζεί ε αηηία ηεο χπαξμεο απηψλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ πδάηηλε ζηήιε ζήκεξα, ην εχξεκα παξακέλεη κεηέσξν. Αλ ππάξρεη 
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ελεξγή ξππαληηθή πεγή δελ αξθεί ε θαηάζηαζε λα είλαη «θαιή» θαηά ηε ζηηγκή κηαο 

δεηγκαηνιεςίαο θαη έηζη λα ζεσξεζεί φηη ε ξππαληηθή πεγή κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ξππαίλεη. 

  

 Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηε ζηήιε χδαηνο, ε έθζεζε ηνπ 

ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. δελ δηεπθξηλίδεη αλ ζεσξεί φηη ε παξνπζία ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε ζηήιε χδαηνο 

νθείιεηαη ζε παξειζνχζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πνηεο ή αλ ζεσξεί φηη ππάξρνπλ ζήκεξα ελεξγέο 

ξππαληηθέο πεγέο πνπ ξππαίλνπλ κε πδξνγνλάλζξαθεο ην λεξφ θαη πνηεο. Ζ δηεπθξίληζε απηή 

είλαη θαη εδψ απαξαίηεηε γηαηί ε δηαζπνξά πδξνγνλαλζξάθσλ απφ ελεξγέο πεγέο πηζαλφηαηα  

ζρεηίδεηαη κε ζνβαξέο πεξηβαιινληηθέο παξαβάζεηο θαη κε ηελ αλαγθαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ 

πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπο.  

 

 εκεηψλνπκε θαη εδψ φηη πνιινί απφ ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο πνπ αληρλεχζεθαλ, 

ελδερνκέλσο ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηαιχηεο θαη ζηα ρξψκαηα θαη πθαινρξψκαηα ησλ πινίσλ 

(αιεηθαηηθνί, αξσκαηηθνί-ΒΣΔΥ) αιιά πεξηέρνληαη θαη ζε απφβιεηα ακκνβνιήο, γεγνλφο ην 

νπνίν δελ ειήθζε ππφςε απφ ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ ηνπ. 
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Δ. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΗΕΖΜΑΣΧΝ 

 Σν ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. αλαθέξεη φηη, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε ηνμηθφηεηα ησλ ηδεκάησλ ηνπ 

θφιπνπ ηεο Δξκνχπνιεο εθάξκνζε ηε βηνδνθηκαζία «Microtox® SPT» ζχκθσλα κε ην  

πξσηφθνιιν (1998) ηεο εηαηξίαο «Azur Environmental». Οη βηνδνθηκαζίεο εθαξκφζηεθαλ ζε 3 

δείγκαηα επηθαλεηαθψλ ηδεκάησλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηηο  29/4/2022 απφ ηε πεξηνρή ηνπ θφιπνπ 

ηεο Δξκνχπνιεο (ζέζεηο 2, 4 θαη 8).  

 Ζ ηνμηθφηεηα εθθξάδεηαη σο «EC50» πνπ είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ δείγκαηνο  πνπ 

πξνθαιεί κείσζε ηεο εθπνκπήο θσηφο απφ ηα βαθηήξηα θαηά 50%. Υακειέο ηηκέο «EC50»  

αληηζηνηρνύλ ζε πςειή ηνμηθόηεηα. 

 Ζ εθηίκεζε ηεο ηνμηθφηεηαο ησλ ηδεκάησλ έγηλε βάζεη ησλ νξίσλ ηνμηθφηεηαο γηα ηελ 

βηνδνθηκαζία «Microtox® SPT» πνπ  πξνηείλνληαη ζηνλ Καλαδά (Environment Canada 2002) 

θαη ζηελ Ηζπαλία (Morales-Caselles et al. 2007). Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα (ζει. 39 ηεο κειέηεο): 

.   

Σηαθμόρ  EC50  Ίλςρ/Άπγιλορ   

(<63μ)  

%  mg ξηπού   

βάποςρ/L  

95% διάζηημα   

εμπιζηοζύνηρ 

Σ2  1.384  1.304-1.469  37,9  

Σ4  1.233  1.050-1.391  47,7  

Σ8  2.473  2.770-2.604  20,3  

Όπιο ηοξικόηηηαρ
1  1.000    

Όπιο ηοξικόηηηαρ
2  750    

 

(1) Οδεγία ηνπ Καλαδά γηα ηελ βηνδνθηκαζία «Microtox® SPT» (Environment Canada 2002) 

(2) ΄Οξην πνπ πξνηείλεηαη ζηελ Ηζπαλία γηα ηελ βηνδνθηκαζία «Microtox® SPT» (Morales Caselles et al. 2007)   

Πίλαθαο 3.5.1. Σνμηθόηεηα ηδεκάησλ κε ρξήζε ηεο βηνδνθηκαζίαο Microtox® SPT θαη πνζνζηό  ηιύνο/αξγίινπ ζηα ηδήκαηα 

 

 Αλαθέξεη ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. φηη νη ηηκέο «EC50» (ηνμηθφηεηα) ησλ ηδεκάησλ πνπ βξέζεθαλ 

ζηνλ θφιπν ηεο Δξκνχπνιεο είλαη ζην εχξνο ησλ ηηκψλ πνπ  έρνπλ βξεζεί ζε άιιεο πεξηνρέο 

θαη επεμεγεί: «Οη ηηκέο «EC50» (1.233-2.473 mg/Liter) ζηα ηδήκαηα από ηνπο ζηαζκνύο ηεο 

παξνύζαο  κειέηεο ήηαλ ζπγθξίζηκεο κε αληίζηνηρεο ηηκέο (1.600-5.420 mg/Liter) ζε ηδήκαηα από 

ηνλ  Θεξκατθό Kόιπν (Cotou et al. 2005) θαη πςειόηεξεο από αληίζηνηρεο ηηκέο (167 – 1.034  



 

88 
 

mg/Liter) ζε ηδήκαηα από πεξηνρή απόξξηςεο βπζνθνξεκάησλ ζηνλ Σαξσληθό θόιπν  

(Tsangaris et al. 2014)».  

 Δκείο ζα ζπκπιεξψζνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ., ην ρεηξφηεξν 

ζεκείν ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ (1.600 mg/Liter) είλαη ιηγφηεξν ηνμηθφ απφ ηα ζεκεία 2 θαη 4 

ηεο Δξκνχπνιεο, ελψ ε ηνμηθφηεηα ζην ζεκείν 4 – ζην νπνίν θαηαγξάθεθε «EC50» 1.233 

mg/Liter κε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% (1.050-1.391 mg/Liter) - πιεζηάδεη ην φξην ηνμηθφηεηαο 

ηεο Οδεγίαο ηνπ Καλαδά θαη αγγίδεη ην θαηψθιη ηεο ηνμηθφηεηαο ζηε πεξηνρή ηνπ αξσληθνχ 

πνπ απνξξίπηνληαη βπζνθνξήκαηα (167 – 1034  mg/Liter)!!!  

 

 Τπελζπκίδνπκε φηη, ζηα ηδήκαηα ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο γηα ηε βηνδνθηκαζία 

«Microtox® SPT» βξέζεθαλ βαξέα κέηαιια ζε ζπγθεληξψζεηο ηέηνηεο πνπ κε κεγάιε 

πηζαλφηεηα πξνθαινχλ κε αλαζηξέςηκεο επηδξάζεηο ζηνπο ζαιάζζηνπο βελζηθνχο νξγαληζκνχο 

(>ERM), θαζψο θαη Πνιπθπθιηθνί Αξσκαηηθνί Τδξνγνλαλζξάθεο ζε πνιχ κεγάιεο 

ζπγθεληξψζεηο. Αλαθέξεη ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.: 

«ύκθσλα, ηέινο, κε ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο Πνηόηεηαο Ιδεκάησλ ERL θαη ERM (McCready 

et al., 2006; Birch et al., 2006) νη ζπγθεληξώζεηο ηνπ Cr ζρεδόλ ζε νιόθιεξν ηνλ θόιπν θαη ζηελ 

πεξηνρή εθηόο ηνπ θόιπνπ (Σ1) έρνπλ κεγάιε πηζαλόηεηα κε αλαζηξέςηκσλ επηδξάζεσλ ζηνπο 

ζαιάζζηνπο  βελζηθνύο νξγαληζκνύο. Ο Cu ζην θεληξηθό ηκήκα ηνπ θόιπνπ (4 θαη 9) 

παξνπζηάδεη  κεγάιε πηζαλόηεηα κε αλαζηξέςηκεο επίδξαζεο ζηνπο βελζηθνύο νξγαληζκνύο. 

Αληίζηνηρα, ν Zn, ζην θεληξηθό θαη  δπηηθό ηκήκα (9 θαη 2) παξνπζηάδεη απμεκέλε πηζαλόηεηα 

δπζκελνύο επίδξαζεο. Σν Ni, ηέινο, ζπλδέεηαη ζπρλά κε κε αλαζηξέςηκεο βηνινγηθέο επηδξάζεηο 

ζηα ηδήκαηα ηνπ δπηηθνύ θαη θεληξηθνύ θόιπνπ (2, 4, 9  θαη 10)» (ζει. 24 ηεο κειέηεο). 

Παξαζέηνπκε ζπγθξηηηθφ πίλαθα γηα ηα κέηαιια, ζηα ζεκεία πνπ κεηξήζεθε ε ηνμηθφηεηα, 

πξνζζέηνληαο θαη ην ζεκείν κέγηζησλ ζπγθεληξψζεσλ 9 (ην ζεκείν 9 είλαη ην πιεζηέζηεξν ζηηο πισηέο 

δεμακελέο): 

 

Cr Cu Zn Ni 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Σ2 923 250 281 69.6 

Σ4 593 412 208 63.8 

Σ8 644 273 186 46.9 

Σ9 1093 618 376 67.2 

ERL 80 70 120 30

ERM 145 390 270 50
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 Όζνλ αθνξά ζηνπο Πνιπθπθιηθνχο Αξσκαηηθνχο Τδξνγνλάλζξαθεο θαηαγξάθεθαλ: 

 

 πγθξίλνληαο απηέο ηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ ΠΑΤ κε ηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ έρνπλ 

κεηξεζεί  απφ ηα  εξγαζηήξηα ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ γηα ην Νφηην Αηγαίν πέιαγνο (19.4 – 103.2 ng/g) 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε ζπγθέληξσζε ζην 4 είλαη πεξίπνπ 220 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηε 

ρεηξφηεξε κέηξεζε ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ, γεγνλφο πνπ θαηαηάζζεη ηελ Δξκνχπνιε ζηηο θνξπθαία 

ξππαζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο σο πξνο ηνπο ΠΑΤ ρέξη - ρέξη κε ηελ Αληίθπξα ηνπ 

Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ. 

 

 Έρνληαο έλα ηέηνην θνθηέηι, ηνμηθφηεηαο, βαξέσλ κεηάιισλ, Πνιπθπθιηθψλ Αξσκαηηθψλ 

θαη ινηπψλ πδξνγνλαλζξάθσλ κέζα ζηνλ θφιπν (αιιά θαη ζην ζεκείν 1 εθηφο ηνπ θφιπνπ), ζα 

ζέιακε κηα ζαθή απάληεζε απφ ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. γηα ηελ αζθάιεηα θαηαλάισζεο ησλ ςαξηψλ 

πνπ ςαξεχνληαη απφ ηελ πεξηνρή. Τπάξρνπλ θάηνηθνη νη νπνίνη γηα πνιιά ρξφληα ςάξεπαλ θαη 

ζπλερίδνπλ λα ςαξεχνπλ ακέξηκλνη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 

 

 Γηα ην ζέκα απηφ ην λαππεγείν δηαπηζηψλεη φηη δελ έρνπλ θαηαγξαθεί καδηθνί ζάλαηνη 

ςαξηψλ γεγνλφο πνπ, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, επηβεβαηψλεη φηη δε γίλεηαη θαηαθξάηεζε ηπρφλ 

ξχπσλ νχηε ζηελ επηθάλεηα, νχηε ζην βπζφ ηεο επξχηεξεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο [όρη όηη δελ ππάξρεη 

ξύπαλζε αιιά απιά όηη δελ ππάξρεη θαηαθξάηεζε ησλ ξύπσλ νη νπνίνη ζα νδεγνύζαλ ζε καδηθνύο ζαλάηνπο 

ςαξηώλ, ιόγσ θαιήο θπθινθνξίαο ηνπ λεξνύ]. Αλαθέξεη ην λαππεγείν: 

«Τα βάζε ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη κεγαιύηεξα από απηά ηνπ ιηκαληνύ 

κε απνηέιεζκα λα κε δηαθαίλεηαη αλάγθε εθβάζπλζεο είηε ηώξα, είηε ζην κέιινλ. Τα κεγάια 

βάζε επηηξέπνπλ ηελ θαιή θπθινθνξία ηνπ λεξνύ, θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη δε γίλεηαη 

θαηαθξάηεζε ηπρόλ ξύπσλ νύηε ζηελ επηθάλεηα, νύηε ζην βπζό ηεο επξύηεξεο ζαιάζζηαο 

πεξηνρήο. Απηό επηβεβαηώλεηαη ηόζν από ην γεγνλόο όηη δελ έρνπλ θαηαγξαθεί 

καδηθνί ζάλαηνη ςαξηώλ, όζν θαη από ην γεγνλόο όηη θνληά ζηηο εγθαηαζηάζεηο έρεη νξηζηεί 

ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ λεξώλ θνιύκβεζεο.» (ζει. 

78/104 ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ λαππεγείνπ – 2010 θαζώο θαη ζει. 6-35 ηεο Σερληθήο 

Έθζεζεο - 2005).  

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονανκράκεσ  (ΣΠΑΥ) (ng/g)

Σ2 14829

Σ4 23069

Σ8 6976

Σ9 21038
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 Γειαδή, αλ δελ επλννχζε ε θαιή θπθινθνξία ηνπ λεξνχ … ηη ζα ήηαλ πηζαλφ; 

 Ζ αηζηνδνμία φκσο ηνπ λαππεγείνπ δελ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ θάησζη καξηπξία ε 

νπνία απνηειεί ζρνιηαζκφ ελφο πνιίηε ζε κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζρεηηθά κε ην 

δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο “Ζ Καζεκεξηλή” ηεο 18.12.2022 κε ηίηιν: «Βαξέα κέηαιια ζηνλ 

βπζό ηεο ύξνπ, εξσηήκαηα ζηελ… επηθάλεηα»: 

 

 

https://www.kathimerini.gr/society/562189594/varea-metalla-ston-vytho-tis-syroy-erotimata-stin-epifaneia/?fbclid=IwAR21WswLN9DuDRurhW3R4JkZ46rT6U1aEjt3onP4KHcRIzIdSKGUSIbC9KM
https://www.kathimerini.gr/society/562189594/varea-metalla-ston-vytho-tis-syroy-erotimata-stin-epifaneia/?fbclid=IwAR21WswLN9DuDRurhW3R4JkZ46rT6U1aEjt3onP4KHcRIzIdSKGUSIbC9KM
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 Σν ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ αλαθέξεη φηη ζηελ πεξηνρή εληφο ηνπ ιηκέλα (ζεκεία 3 θαη 4) 

επηθξαηνχλ ηα είδε ησλ καθξνβελζηθψλ νξγαληζκψλ πνπ είλαη αλζεθηηθά ζηελ νξγαληθή 

ξχπαλζε. Σν γεγνλφο φηη ζην βπζφ έρνπλ επηβηψζεη ηα είδε ησλ νξγαληζκψλ πνπ είλαη 

αλζεθηηθά ζηελ νξγαληθή ξχπαλζε, πξνθαλψο, δελ απνηειεί απφδεημε αζθάιεηαο γηα ηε 

δεκφζηα πγεία. Αληίζηνηρα θαη ην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ θαηαγξαθεί καδηθνί ζάλαηνη ςαξηψλ -ην 

νπνίν  ηθαλνπνηεί ην λαππεγείν- δελ παξέρεη θακία απφδεημε «αθίλδπλεο δηαζπνξάο ξχπσλ», 

εηδηθά αλ ζπζρεηηζηεί θαη κε ηα επξήκαηα ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.  
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Σ. ΠΖΓΔ & ΣΟΗΥΔΗΑ  

 Δλδερνκέλσο, ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ., θαηά ηελ αλάιπζε ησλ κεηξήζεψλ ηνπ, δελ αμηνιφγεζε ην 

γεγνλφο, φηη, ζηα ηδήκαηα φινπ ηνπ θφιπνπ (αιιά θαη εθηφο) αληρλεχζεθαλ κεγάιεο έσο πνιχ 

κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο βαξέσλ κεηάιισλ θαη πδξνγνλαλζξάθσλ, ακθφηεξσλ ζρεηηδφκελσλ, 

ηππηθά (θαη) κε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ κέγηζηε ξχπαλζε ζπγθεθξηκέλσλ 

βαξέσλ κεηάιισλ, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηηο επηζηεκνληθέο πεγέο αιιά θαη ηα επίζεκα θείκελα 

ηνπ ίδηνπ ηνπ λαππεγείνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, εκθαλίδεηαη φπσο 

ζα ήηαλ αλακελφκελν ζηε πεξηνρή γχξσ απφ ην λαππεγείν. Αληίζηνηρα θαη ε κεγίζηε ξχπαλζε 

πδξνγνλαλζξάθσλ εκθαλίδεηαη, θνληά ζηηο ζέζεηο ησλ λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ.  

Παξνπζία ησλ βαξέσλ κεηάιισλ θαη πδξνγνλαλζξάθσλ εληνπίζηεθε θαη ζην ζαιαζζηλφ λεξφ.  

 

 Οη ελδείμεηο απηέο είλαη επαξθήο αλ φρη γηα λα ηεθκεξησζεί, ηνπιάρηζηνλ γηα λα εξεπλεζεί 

ε ζπκκεηνρή ηνπ λαππεγείνπ ζηε ξππαληηθή δξαζηεξηφηεηα, ηφζν θαηά ην παξειζφλ φζν θαη 

θαηά ην παξφλ. Κάζεηα ζπκπεξάζκαηα φπσο: «ε επηβάξπλζε πνπ δηαπηζηώζεθε δελ κπνξεί λα 

απνδνζεί ζε πξόζθαηεο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ πεξηνρή» ή «ε έληνλε παξνπζία ησλ ελώζεσλ απηώλ 

ζην ζαιάζζην ππζκέλα δελ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε λαππεγηθέο δξαζηεξηόηεηεο» απνηεινχλ 

πεγέο έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ. 

 

 

Πεγή εηθόλαο: Βίληεν ηεο ONEX -  https://www.youtube.com/watch?v=fSNfcZVVeFw  

https://www.youtube.com/watch?v=fSNfcZVVeFw
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 Παξαζέηνπκε, ελδεηθηηθά, ηηο θάησζη αλαθνξέο -ηφζν δηεζλψλ θαη εζληθψλ πεγψλ φζν 

θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ λαππεγείνπ- ζηε ξππνγφλα θχζε ησλ λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ.  Σα 

ζηνηρεία πνπ ζα παξαηεζνχλ ζα έπξεπε, θαηά ηε γλψκε καο, λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ην 

ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζαλψλ 

ξππαληηθψλ πεγψλ:  

 

 

 i. Σν Κέληξν Πξνζηαζίαο απφ ηε Ρχπαλζε ηνπ Βνξεηνδπηηθνχ Δηξεληθνχ -“Pacific 

Northwest Pollution Prevention Resource Center (PPRC”  ζηε δεκνζίεπζή ηνπ «Pollution 

Prevention at Shipyards - A Northwest Industry Roundtable Report», επηζεκαίλεη: 

https://p2infohouse.org/ref/07/06643/rt_rept.pdf  

«Η αθαίξεζε ησλ παιαηώλ ρξσκάησλ θαη νη εξγαζίεο βαθήο είλαη ζεκαληηθέο πεγέο ξύπαλζεο  

από ηα λαππεγεία, θαη ε ζέζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζην ζαιάζζην κέησπν απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα 

ηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο από ηηο ξππνγόλεο νπζίεο. Πνιιά από ηα ρξώκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηέρνπλ βηνθηόλα,  βαξέα κέηαιια,  όπσο ραιθόο θαη ςεπδάξγπξνο. Σα 

κέηαιια είλαη ηνμίλεο πνπ πξνζηίζεληαη ζηα πθαινρξώκαηα γηα λα απνηξέςνπλ ηε ζπζζώξεπζε 

ζαιάζζησλ νξγαληζκώλ ζηε γάζηξα ησλ πινίσλ, γεγνλόο πνπ κεηώλεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ πινίνπ θαη ηελ 

απόδνζε θαπζίκνπ. Όηαλ ε γάζηξα ελόο πινίνπ πξνεηνηκάδεηαη γηα λα βαθηεί, αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη 

πδξνβνιή γηα λα αθαηξεζνύλ νη ζαιάζζηνη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ πξνζθνιιεζεί ή αλαπηπρζεί ζηελ 

επηθάλεηα θαη/ή γηα λα αθαηξεζνύλ παιηέο κπνγηέο. Σα πγξά απόβιεηα πνπ παξάγνληαη, 

ραξαθηεξηζηηθά, πεξηέρνπλ πςειά επίπεδα βαξέσλ κεηάιισλ από ηα αθαηξνύκελα ρξώκαηα. (ζει. 

2)  

Η μεξά ςεγκαηνβνιή είλαη ηππηθά ην δεύηεξν ζηάδην γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο γάζηξαο θαηά ηελ νπνία 

δηακνξθώλεηαη ε ηειηθή επηθάλεηα,  πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη ε βαθή. αλ απνηέιεζκα ησλ 

βηνθηόλσλ πνπ αθαηξνύληαη θαηά ηελ ςεγκαηνβνιή, ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ απνβιήησλ ησλ 

ςεγκάησλ, όπσο θαη ζηα πγξά απόβιεηα πνπ παξάγνληαη θαηά ην πξώην ζηάδην ηνπ πιπζίκαηνο, 

πεξηέρνπλ πςειέο ζπγθεληξώζεηο βαξέσλ κεηάιισλ. Σα ξππαληηθά ζηνηρεία  κπνξνύλ λα θηάζνπλ 

ζηα θνληηλά λεξά κέζσ ηεο απνζηξάγγηζεο ησλ όκβξησλ πδάησλ θαη ελαπόζεζεο κέζσ ηνπ αέξα ή 

όηαλ γεκίδεη κε ζαιάζζην λεξό κηα ππνδνκή (ζει. 3)».  

[π.ρ. θαηά ηε βχζηζε πισηήο δεμακελήο πνπ δελ έρεη πιήξσο θαζαξηζηεί απφ ηα απφβιεηα ηεο 

ςεγκαηνβνιήο]: 

https://p2infohouse.org/ref/07/06643/rt_rept.pdf
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Πεγή εηθόλαο: Βίληεν ηεο ONEX -  https://www.youtube.com/watch?v=XLc6TKF5ccU 

 

 

 ii. ηελ έθδνζε «Nordic Shipyards Best Available Techniques», 2016, ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 

Τπνπξγψλ ησλ θαλδηλαβηθψλ Υσξψλ (Γαλία, Φηλιαλδία, Ηζιαλδία, Ννξβεγία, νπεδία, Νεζηά 

Φεξφεο, Γξνηιαλδία θαη Νεζηά Αιαλη, αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1061775&dswid=-8449  

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1061775/FULLTEXT01.pdf  

«Ζ ςεγκαηνβνιή παξάγεη ζόξπβν, πγξά θαη ζηεξεά απόβιεηα θαη ζθόλε. ηελ μεξά ςεγκαηνβνιή 

παξάγνληαη κεγάιεο πνζόηεηεο απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ βαξέα κέηαιια θαη άιιεο επηθίλδπλεο 

νπζίεο (ζει. 27). Ζ βαθή είλαη πεγή εθπνκπώλ πηεηηθώλ νξγαληθώλ ελώζεσλ (VOC) (ζει. 28). σκαηίδηα 

ςεγκαηνβνιήο θαη βαθήο κπνξνύλ εμαπισζνύλ ζε απόζηαζε αξθεηώλ ρηιηνκέηξσλ (ζει. 38). 

Ο θαζαξηζκόο ησλ πθάισλ θαη ησλ εμάισλ ησλ πινίσλ ειεπζεξώλεη ξππαληηθέο νπζίεο,  όπσο κπνγηέο 

θαη  βηνθηόλα,  πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο,  όπσο βαξέα κέηαιια, κόιπβδν θαη ςεπδάξγπξν. 

ήκεξα ηα πην ζπλεζηζκέλα βηνθηόλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα πθαινρξώκαηα είλαη ελώζεηο ηνπ 

ραιθνύ (ζει.42).  

ηηο επηζθεπαζηηθέο κνλάδεο, κε μεξή ςεγκαηνβνιή ε πνζόηεηα ησλ απνβιήησλ ακκνβνιήο είλαη πνιύ 

ζεκαληηθή. Η θαηαλάισζε ηνπ απνμεζηηθνύ κέζνπ κπνξεί λα είλαη από 20 έσο 200 kg/m2 (κε ηππηθή 

https://www.youtube.com/watch?v=XLc6TKF5ccU
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1061775&dswid=-8449
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1061775/FULLTEXT01.pdf
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ηηκή ηα 40 έσο 50 kg/m2) (ζει. 43) [θηιά πιηθνχ ακκνβνιήο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαζαξηδφκελεο 

επηθάλεηαο ηνπ πινίνπ]. 

Μηα ηππηθή ζύλζεζε ηνπ κίγκαηνο ησλ απνβιήησλ ακκνβνιήο θαη απνμεζκέλεο κπνγηάο παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ πίλαθα 6 (by Alfons H’akans Oy Ab at Suomelinna): 

 

 

Ιζηνξηθά, ηα λαππεγεία έρνπλ πξνθαιέζεη κόιπλζε ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ ζαιάζζηνπ ηδήκαηνο. 

Πηζαλέο εθξνέο επηθίλδπλσλ νπζηώλ ζην έδαθνο θαη ζηε ζάιαζζα κπνξνύλ λα ππάξμνπλ,  όηαλ δελ 

ιακβάλνληαη θαη δελ αμηώλνληαη ηα απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα απνηξνπήο ηεο ξύπαλζεο από ην 

λαππεγείν (ζει. 44).  

Ζ αλνηρηή μεξή ακκνβνιή ζα πξέπεη λα ζηακαηάεη ζε ζπλζήθεο αλέκνπ (ζει 47)» 

[Δθηφο απφ ηα βαξέα κέηαιια, ζεκεηψλνπκε θαη ηελ παξνπζία PAH, PCB, Oil Hydrocarbons θαη 

TVOC ζηα απφβιεηα ακκνβνιήο] 

 

 iii. Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηνλ νδεγφ γηα ηνπο θηλδχλνπο 

απφ ηηο ςεγκαηνβνιέο ζηα λαππεγεία» «Abrasive Blasting Hazards in Shipyard Employment», 

αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ: 

  https://www.osha.gov/maritime/guidance/shipyard-guidance  

«Σα πηζαλά κνιπζκαηηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ςεγκαηνβνιέο ζηα λαππεγεία είλαη: 

Αινπκίλην, θάδκην, ρξώκην, ραιθόο, κόιπβδνο, καγγάλην, ληθέιην, ςεπδάξγπξνο, βάξην, 

νξγαλνθαζζηηεξηθέο ελώζεηο (π.ρ. TBT), αξζεληθό, βεξύιιην, silica, θνβάιηην, αζήκη, ηηηάλην θαη βαλάδην» 

https://www.osha.gov/maritime/guidance/shipyard-guidance
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«Βαζηθά πιηθά 

Αλάινγα κε ην βαζηθό πιηθό (πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ) πνπ ακκνβνιίδεηαη, ε ζθόλε πνπ παξάγεηαη 

ζα κπνξνύζε λα πεξηέρεη αινπκίλην, θάδκην, ρξώκην, ραιθό, ζίδεξν, κόιπβδν, ληθέιην θαη ςεπδάξγπξν. 

Δπηθαλεηαθέο επηθαιύςεηο 

Οη εζσηεξηθέο θαη νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ πινίσλ πξνζηαηεύνληαη κε επηθαιύςεηο πνπ πεξηέρνπλ 

primers κε βάζε ηνλ ςεπδάξγπξν θαη αληηδηαβξσηηθέο θαη αληηαπνζεηηθέο βαθέο κε βάζε κέηαιια. Οη 

αληηαπνζεηηθέο βαθέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ύθαια ησλ πινίσλ γηα λα ηα πξνζηαηεύζνπλ από ηε 

ζπζζώξεπζε θαη αλάπηπμε ζαιαζζίσλ νξγαληζκώλ (π.ρ. άιγε, βαθηήξηα θαη νζηξαθνεηδή) θαη ηππηθά 

πεξηέρνπλ βαθέο βαζηδόκελεο ζην ραιθό θαη ζηνλ ηξηβνπηπινθαζζίηεξν. Οη βαθέο πνπ βαζίδνληαη ζε 

κέηαιια ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πξνζηαηεύνπλ ηηο επηθάλεηεο ηνπ πινίνπ από ηε δηάβξσζε θαη κπνξεί 

λα πεξηέρνπλ κέρξη θαη 30% βαξέα κέηαιια. Αλάινγα κε ηελ επηθαλεηαθή επηθάιπςε ηεο επηθάλεηαο 

πνπ ακκνβνιίδεηαη, ε ζθόλε πνπ παξάγεηαη ζα κπνξνύζε λα πεξηέρεη βάξην, θάδκην, ρξώκην, ραιθό, 

κόιπβδν, ςεπδάξγπξν, νξγαλνθαζζηηεξηθέο ελώζεηο, θ.α. 

Τιηθό ςεγκαηνβνιήο 

Κνηλά απνμεζηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αθαίξεζε ησλ παιαηώλ ρξσκάησλ θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηώλ (γηα βαθή) ζηηο λαππεγηθέο εξγαζίεο, απνηεινύλ νη ζθσξίεο άλζξαθα (Coal 

slag), νη ζθσξίεο ραιθνύ (Copper slag) θαζώο θαη άιια κεηαιιηθά ςήγκαηα. Παξαδνζηαθά, 

ρξεζηκνπνηνύληαλ ε ππξηηηθή άκκνο ζαλ πιηθό ακκνβνιήο, εληνύηνηο, ε πιεηνςεθία ησλ λαππεγείσλ δελ 

ρξεζηκνπνηεί πιένλ ππξηηηθή άκκν, εμαηηίαο ησλ θηλδύλσλ γηα ηελ πγεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ππξηηηθή 

ζθόλε. 

Σα επίπεδα ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ησλ πιηθώλ ςεγκαηνβνιήο (πιελ ηεο ππξηηηθήο άκκνπ) πνηθίιεη 

επξέσο θαη εμαξηάηαη από ηηο πεγέο ηεο πξώηεο ύιεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

θαηαζθεπαζηνύλ ηα ςήγκαηα. Τιηθό ςεγκαηνβνιήο από Coal slag κπνξεί  λα πεξηέρεη, ηππηθά, ληθέιην θαη 

βαλάδην θαη κηα πνηθηιία άιισλ κεηάιισλ αλαιόγσο ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ηνπ άλζξαθα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε. Σν Copper slag από πξσηεύνπζα ρύηεπζε, πεξηέρεη ζεκαληηθέο πνζόηεηεο βαξίνπ, 

θνβαιηίνπ, ραιθνύ, ρξσκίνπ (trivalent) θαη ληθειίνπ, ελώ από δεπηεξεύνπζα ρύηεπζε κπνξεί λα πεξηέρεη 

ζεκαληηθά επίπεδα αξζεληθνύ θαη κνιύβδνπ. Σν Nickel slag πεξηέρεη, ηππηθά, απμεκέλα επίπεδα 

ραιθνύ, ρξσκίνπ θαη ληθειίνπ θαη κηθξόηεξα επίπεδα θνβαιηίνπ θαη βαλαδίνπ». 

[To Nickel slag απνηειεί ην πιηθφ ςεγκαηνβνιήο πνπ ζχκθσλα κε επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ 

λαππεγείνπ (Σερληθέο Δθζέζεηο, ΜΠΔ, πηζηνπνηεηηθά θιπ) ρξεζηκνπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηε χξν. Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξνέξρεηαη απφ ηε ΛΑΡΚΟ]. 
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 iv. Δπηπιένλ, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ ηνπ λαππεγείνπ είλαη πνιχ 

δηαθσηηζηηθά. ηαρπνινγνχκε, απφ ηελ Σερληθή Έθζεζε (2005) θαη ηε Μειέηε Αλαλέσζεο 

ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (2010) πνπ έρεη θαηαζέζεη ην λαππεγείν γηα ηελ έθδνζε ησλ 

ηζρπνπζψλ ζήκεξα πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Σα θείκελα απηά απνηεινχλ ζεσξεκέλα, επίζεκα 

θείκελα ηνπ λαππεγείνπ θαη αλαπφζπαζηα κέξε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ:  

«…ζύκθσλα κε ηηο ρεκηθέο αλαιύζεηο ησλ απνβιήησλ ακκνβνιήο, πνπ δηελήξγεζε ε 

εηαηξεία, απηά  πεξηέρνπλ βαξέα κέηαιια» (ηερληθή  έθζεζε,  ζει. 5/44 θαη κειέηε, ζει. 97/104).  

«Οη λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο – βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ζεσξνύληαη ε θύξηα πεγή 

επηβάξπλζεο ηεο αηκόζθαηξαο κε αησξνύκελα ζσκαηίδηα» (η. έθζ. ζει. 6-130 θαη κειέηε ζει. 97/104). 

«Ακκνβνιή ζε εμσηεξηθό ρώξν – Τν πξντόλ ηεο ακκνβνιήο κεηαθέξεηαη κε ηνλ άλεκν ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή ηεο εγθαηάζηαζεο κε απνηέιεζκα λα απνηειεί όριεζε γηα ηνλ νηθηζηηθό ηζηό 

πνπ βξίζθεηαη ζην όξην ηεο εγθαηάζηαζεο» (η. έθζ. ζει. 7-14) 

«Η ιεηηνπξγία ηνπ λαππεγείνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηε ζηήιε 

ύδαηνο ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ κεηάιισλ θαη ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ. Η είζνδνο ησλ ξύπσλ ζην  ζαιάζζην πεξηβάιινλ είλαη δπλαηόλ λα γίλεηαη 

κέζσ ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο, κέζσ ηεο δηαθπγήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζηηο 

πισηέο δεμακελέο, θαζώο θαη από ηα ζθάθε πνπ ππόθεηληαη ζε επηζθεπήο» (η. έθζ. ζει. 7-5). 

«Τν αξζεληθό (“As”) ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο βαθέο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα ζθάθε …. ν ραιθόο 

(“Cu”) ρξεζηκνπνηείηαη σο βηνθηόλν ζηηο αληηαπνζεηηθέο βαθέο (πθαινρξώκαηα) …. κε 

απνηέιεζκα λα είλαη ην κέηαιιν  πνπ απαληάηαη ζπρλόηεξα ζε ηνμηθέο 

ζπγθεληξώζεηο ζηα λαππεγεία» (η. έθζ. ζει.  7-5 θαη 7-6). 

«Πνιινί ξύπνη δελ δηαιύνληαη ζην λεξό, αιιά ζπζζσξεύνληαη ζηα ηδήκαηα ηνπ ππζκέλα. Τα 

ξππαζκέλα ηδήκαηα δξνπλ σο πεγή έθιπζεο απηώλ ησλ ξύπσλ ζηα ππεξθείκελα ύδαηα…. Ο 

ραιθόο είλαη ν πην ζεκαληηθόο θαη ν πιένλ ζπλεζηζκέλνο ξύπνο πνπ ζπλαληάηαη ζηα ηδήκαηα, 

θπξίσο, επεηδή νη πεξηζζόηεξεο αληηαπνζεηηθέο βαθέο πεξηέρνπλ νμείδην ηνπ ραιθνύ σο 

βηνθηόλν. Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ηα κέηαιια θαζηδάλνπλ ζηνλ ππζκέλα θαη 

ζπζζσξεύνληαη ζηα ηδήκαηα, αληί λα παξακέλνπλ ζηελ πδάηηλε ζηήιε … βέβαηα, νξηζκέλα από 

απηά πξνζθνιιώληαη ζε κηθξά αησξνύκελα ζσκαηίδηα  θαη κπνξνύλ λα δηαζπαξζνύλ κέζσ 

απηώλ ζηελ πδάηηλε ζηήιε» (η. έθζ. ζει. 7-9). 

«Αθόκε, κηα πηζαλή επηβάξπλζε ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα πξνθιεζεί από 

απνξξνέο νκβξίσλ πδάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζην ζαιάζζην ρώξν ηνπ λαππεγείνπ, αθνύ 

πξνεγνπκέλσο δηέιζνπλ κέζα από ην λαππεγείν θαη θέξνπλ κηθξέο ζπγθεληξώζεηο ξύπσλ» (η. 

έθζ. ζει. 7-11). 
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«Η δηαδηθαζία βαθήο θαη ακκνβνιήο ζηηο πισηέο δεμακελέο είλαη επίζεο δπλαηό λα επηβαξύλεη 

ηε ζαιάζζηα πεξηνρή. Η όπνηα έκκεζε επηβάξπλζε πξνέξρεηαη από ηελ αέξηα δηαζπνξά 

ζσκαηηδίσλ, ε νπνία επηηείλεηαη από ηελ πλνή ηζρπξώλ αλέκσλ» (η. έθζ. ζει. 7-10). 

«Η βπζνκεηξία ηεο πεξηνρήο ησλ ππό κειέηε εγθαηαζηάζεσλ, αιιά θαη όιεο ηεο ιηκελνιεθάλεο 

ηεο Δξκνύπνιεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο επηθξαηνύληεο αλέκνπο θαη ηνλ θπκαηηζκό, επλννύλ ηελ 

ηαρύηαηε θπθινθνξία θαη αλαλέσζε ησλ λεξώλ κε απνηέιεζκα ε όπνηα θόξηηζε από ξύπνπο λα 

δηαρέεηαη γξήγνξα θαη λα ειαρηζηνπνηεί ηηο ζπγθεληξώζεηο ηνπο ζηε ζηήιε ηνπ λεξνύ θαη ζην 

ίδεκα» (η. έθζ. ζει. 7-10), [πξβι. κε ην κε αλακελφκελν εχξεκα ηεο κεγάιεο ξχπαλζεο ησλ 

ηδεκάησλ ζην ζεκείν 1 εθηφο ιηκαληνχ θαη ηηο ζρεηηθά κηθξέο ζπγθεληξψζεηο ξππαληηθψλ 

ζηνηρείσλ ζην ζαιαζζηλφ λεξφ εληφο ηνπ θφιπνπ]. 

 

 Πεξαηηέξσ, ζηα θείκελα απηά, παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηε ρεκηθή ζχζηαζε ησλ πιηθψλ 

ακκνβνιήο θαη ησλ βαθψλ θαζψο θαη ησλ απνβιήησλ ησλ πδξνβνιψλ θαη ησλ ακκνβνιψλ.  

 

 ηε Μειέηε αλαλέσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ αλαθέξεηαη γηα ην πιηθφ ακκνβνιήο 

φηη παξέρεηαη απφ ηελ εηαηξεία ΜΑΚΑ ΓΚΡΗΣ, έρεη πξνέιεπζε απφ ηε ΛΑΡΚΟ θαη παξαηίζεληαη 

ζρεηηθέο ρεκηθέο αλαιχζεηο [ζεκεηψλνπκε ηελ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ρξψκην Cr] (κειέηε 

ζει.45/104 θαη 51/104): 
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 ηελ Σερληθή έθζεζε παξαηίζεληαη θαη απνηειέζκαηα ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ηνπ πιηθνχ ηεο 

ακκνβνιήο απφ εξγαζηήξηα (ΔΚΔΠΤ Α.Δ., Spectrum, θ.α), κε αληίζηνηρα επξήκαηα, σο πξνο ηε 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε βαξέα κέηαιια.  

 

 Δπίζεο ζηε Σερληθή έθζεζε παξαηίζεηαη, ελδεηθηηθά, θαη Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο 

πθαινρξσκάησλ (Hempel’s Antifouling OLYMPIC HI 76600) ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη 

ιεπηνκεξή ζηνηρεία ηεο ζχζηαζεο ηνπο: 
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 Δλδεηθηηθά ην white spirit πνπ πεξηέρεηαη ζηε ζχζηαζε ηνπ ρξψκαηνο κπνξεί λα πεξηέρεη 

πδξνγνλάλζξαθεο, C9 – C12, n-αιθάληα, ηζναιθάληα, θπθιηθνχο, αξσκαηηθνύο (2 – 25%). 

(Πεγή: https://kraftpaints.gr/wp-content/uploads/pdf/EL_KRAFT_WHITE_SPIRIT.pdf ) 

 

 Χο πξνο ηα πγξά απφβιεηα παξαηίζεηαη ρεκηθή αλάιπζε ηνπ εξγαζηεξίνπ Spectrum, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, βξέζεθε λα πεξηέρνπλ νξγαληθέο ύιεο 67.7% θαη βαξέα κέηαιια φπσο 

Cr, Zn, Pb, Cd, Co, Ni, Mn, Sb.  

 

 

 v. Πεξεηαίξσ, ππάξρνπλ δηαζέζηκα θαη ηα απνηειέζκαηα ρεκηθώλ αλαιύζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην ΔΜΠ αιιά θαη άιια εξγαζηήξηα, φπσο ην εξγαζηήξην “ΑΝΓΡΔΟΤ 

Υεκηθά Δξγαζηήξηα” ην 2008 θαη “DEKRA” ην 2018, ηφζν γηα ην πιηθφ ακκνβνιήο φζν θαη γηα 

ηα απφβιεηα ακκνβνιήο ηνπ λαππεγείνπ.  

 

 χκθσλα κε ηηο αλαιχζεηο ηνπ ΔΜΠ γηα ηελ «Αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

παξαγόκελνπ απνβιήηνπ ακκνβνιήο ηεο εηαηξείαο Ναππεγηθέο θαη Βηνκεραληθέο 

Δπηρεηξήζεηο ύξνπ Α.Δ. [2008]» ηα απφβιεηα πεξηέρνπλ ζηε ζχζηαζή ηνπο: 

 

 

https://kraftpaints.gr/wp-content/uploads/pdf/EL_KRAFT_WHITE_SPIRIT.pdf
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 Δλψ απφ ηε «Υεκηθή αλάιπζε ζε δείγκαηα ζθσξίαο από ην θύθισκα παξαγσγήο 

ηνπ πιηθνύ ακκνβνιήο [2013]» πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην ΔΜΠ πξνθχπηεη:  

 

 

 

  

 Ζ αλάιπζε απφ ην εξγαζηήξην “ΑΝΓΡΔΟΤ Υεκηθά Δξγαζηήξηα” ην 2008  έδεημε: 
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 Ζ ρεκηθή αλάιπζε ηνπ πιηθνχ ακκνβνιήο απφ ην εξγαζηήξην “DEKRA” ην 2018 ήηαλ 

εμαηξεηηθά ιεπηνκεξήο θαη έδεημε, κεηαμχ ησλ άιισλ, πνιχ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ρξψκην Cr, 

ρακειέο πεξηεθηηθφηεηεο κνιχβδνπ Pb θαδκίνπ Cd θαζζίηεξνπ Sn θαη θνβαιηίνπ Co, ελψ 

αληρλεχζεθαλ θαη πδξνγνλάλζξαθεο (BTEX, ΠΑΤ, θ.α.). Δλδεηθηηθά ζηνηρεία απφ ηελ αλάιπζε 

απηή: 

 

 Σν πιηθφ ακκνβνιήο πξνέξρεηαη απφ ηηο πςηθακίλνπο ηεο ΛΑΡΚΟ θαη είλαη απνιχησο 

αλακελφκελν λα πεξηέρεη ΠΑΤ. Να επηζεκάλνπκε φηη νη ζπγθεληξψζεηο ησλ ΠΑΤ<0.1mg/Kg 

ακκνβνιήο (δει. <100ng/g) γηα θάζε έλσζε ρσξηζηά δελ απνηεινχλ έλδεημε γηα ηε κεησκέλε 

παξνπζία ηνπο, αιιά κάιινλ ην αληίζεην. Θα είρε ελδηαθέξνλ λα δίλνληαλ ε αθξηβήο κέηξεζε 

γηαηί ρξεηάδνληαη πνιινί ηφλνη ακκνβνιήο γηα λα θαζαξηζηεί έλα πινίν.  
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 Γεληθή παξαηήξεζε: Όιεο νη αλαιχζεηο επηβεβαηψλνπλ ηελ πνιχ πςειή παξνπζία 

ρξσκίνπ Cr ζην πιηθφ θαη ζηα απφβιεηα ακκνβνιήο. 
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 vi. ρεηηθά κε ηε ζύζηαζε ησλ ρξσκάησλ θαη πθαινρξσκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε λαππεγνεπηζθεπή, ε δηπισκαηηθή εξγαζία κε ζέκα «Πξνζηαζία Μεηάιισλ 

κέζσ Αληηδηαβξσηηθώλ Υξσκάησλ», Σζνπιάθνο Νηθφιανο, 2013, ΔΜΠ – ρνιή Ναππεγώλ 

Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ (Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γ. Η. Παληειήο), απνηειεί κηα πνιχ θαιή 

ζπγθεληξσηηθή πεγή. 

https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/38258/tsoulakosn_antifouling.pdf?s

equence=3  

 

Αλαθέξεηαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, ζηε εξγαζία απηή: 

«πλδεηηθό κέζν ή θνξέαο 

Σα  ζπλδεηηθά  κέζα  είλαη  ζπλήζσο  θπζηθέο  νξγαληθέο  ύιεο  (ιάδηα,  ξεηίλεο, άζθαιηνη),  

ηξνπνπνηεκέλεο  θπζηθέο  ύιεο  (παξάγσγα  θπηηαξίλεο  π.ρ. ληηξνθπηηαξίλε,  θανπηζνύθ  π.ρ.  

ρισξησκέλν  θανπηζνύθ,  παξάγσγα  ιαδηώλ  θ.ιπ.) θαη  εληειώο  ζπλζεηηθέο  ξεηίλεο,  δειαδή  κηα  

πιεζώξα  πξντόλησλ πνιπζπκπύθλσζεο,  πνιππξνζζήθεο,  πνιπκεξηζκνύ.  Δπίζεο  ρξεζηκνπνηνύληαη 

ειαζηηθά αλόξγαλα ζπλδεηηθά κέζα , θπξίσο ππξηηηθά άιαηα.»  (ζει. 84) 

«Γηαιύηεο  

Ζ  ηαμηλόκεζε  ησλ  δηαιπηώλ  γίλεηαη  θαηά  θαλόλα  αλάινγα  κε  ηε  ρεκηθή  ηνπο ζύζηαζε.  Έλαο  

ζεκαληηθόο  αξηζκόο  πνιύ  ρξήζηκσλ  δηαιπηηθώλ  (παξαθηληθνί, πδξνγνλάλζξαθεο  κε  πνζόηεηεο  

αξσκαηηθώλ  κέρξη  15%)  πξνέξρνληαη  από  ηελ απόζηαμε  ηνπ  αξγνύ  πεηξειαίνπ.  Κπθινθνξνύλ  ζε  

κίγκαηα,  π.ρ.  πεηξειατθόο αηζέξαο, white spirit,  πνπ  ραξαθηεξίδνληαη  από  ηελ  πεξηνρή  ζεκείσλ  

δέζεσο,  ην εηδηθό βάξνο, ην ζεκείν αλάθιεμεο θ.ιπ. 

Έλαο  άιινο  αξηζκόο  δηαιπηηθώλ (αξσκαηηθνί  πδξνγνλάλζξαθεο)  πξνέξρεηαη  από ζεξκηθή 

ππξόιπζε θιαζκάησλ πεηξειαίνπ. Κπθινθνξνύλ ζην εκπόξην κε δηάθνξα εκπνξηθά  νλόκαηα.    

Δίλαη  ηζρπξνί  δηαιπηέο  ρσξίο  δπζάξεζηε  νζκή.  ε  έλα  κεγάιν  βαζκό  είλαη  κίγκαηα  ηζνκεξώλ  ηνπ 

ηξηκεζπινβελδνιίνπ θαη έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ζε κεγάιν βαζκό ηνπο αξσκαηηθνύο πδξνγνλάλζξαθεο  

πνπ  πξνέξρνληαη  από  ηε  ιηζαλζξαθόπηζζα  (ηνινπόιην, μπινπόιην  θ.ιπ.)  πνπ  ήηαλ  ζην  παξειζόλ  

(θαη  ίζσο  επαλέιζνπλ  θαη  ζην  κέιινλ) θπξία πεγή δηαιπηηθώλ.   

Σα  μπιόιηα  θπθινθνξνύλ  ζε  ηξεηο  θπξίσο  θαηεγνξίεο,  αλάινγα  κε  ηα  ζεκεία δέζεώο ηνπο θαη 

βξίζθνπλ πνιύ κεγάιε εθαξκνγή, εμαηηίαο ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο λα δηαιύνπλ  πνιιέο  ξεηίλεο  θαη  λα  

εμαηκίδνληαη  γξήγνξα.  Οξηζκέλνη  δηαιπηέο (ηεξπέληα) πνπ  πξνέξρνληαη  από  απόζηαμε ξεηζίλεο 

ησλ  πεύθσλ ή πξντόλησλ θαηεξγαζίαο ηνπ μύινπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα εηδηθνύο ζθνπνύο. 

https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/38258/tsoulakosn_antifouling.pdf?sequence=3
https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/38258/tsoulakosn_antifouling.pdf?sequence=3
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ηε  βηνκεραλία  ρξσκάησλ  επηθάλεηαο  ρξεζηκνπνηνύληαη  επίζεο  ζαλ  δηαιύηεο δηάθνξεο  αιεηθαηηθέο  

αιθνόιεο, εζηέξεο, γιπθνιηθνί  αηζέξεο, γιπθνιηθνί  αηζέξεο– εζηέξεο, ρισξησκέλνη  πδξνγνλάλζξαθεο, 

θιπ.»   (ζει.107 έσο 108) 

«Υξσζηηθέο ύιεο – πηγκέληα 

Ο νξηζκόο ησλ πηγκέλησλ, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ 547 είλαη : “Υξσζηηθή  ύιε,  γεληθά  ζε  κνξθή  

ιεπηώλ  ζσκαηηδίσλ,  θπζηθή  ή  ζπλζεηηθή, αλόξγαλε ή νξγαληθή, πξαθηηθά αδηάιπηε ζην θνξέα ζηνλ 

νπνίν δηαζπείξεηαη, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο νπηηθέο, πξνζηαηεπηηθέο ή δηαθνζκεηηθέο ηεο ηδηόηεηεο.”» 

(ζει. 113) 

«Ο  εξπζξόο  κόιπβδνο,  ν  ρξσκηθόο  ςεπδάξγπξνο,  ην  άιαο  ηνπ  κνιύβδνπ  θαη  ε ζθόλε  

ςεπδαξγύξνπ  είλαη  εμαηξεηηθήο  ζεκαζίαο  ζαλ  πηγκέληα  γηα  κεηαιιηθά αζηάξηα. Ο  θσζθνξηθόο  

ςεπδάξγπξνο  θαη  ν  θσζθνξηθόο  ρξσκηθόο  ςεπδάξγπξνο απνθηνύλ  όιν  θαη  κεγαιύηεξε  

ζπνπδαηόηεηα  ζηα  αληηδηαβξσηηθά  ρξώκαηα.  

ηελ  πξαγκαηηθόηεηα  ε  πξνζζήθε  ρξσκηθνύ  θαιίνπ  ζε  αληηδηαβξσηηθά  ρξώκαηα  δελ  είλαη  θάηη  ην  

αζπλήζηζην.» (ζει. 114) 

 ηελ εξγαζία απηή παξαηίζεηαη θαη πίλαθαο ζπλδεηηθψλ κέζσλ θαη ελδεηθηηθψλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ δηαιπηψλ (ζει. 85 έσο 87): 
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«ΠΗΝΑΚΑ 3.1 : Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ζπλδεηηθώλ κέζσλ»  

 

 Χο πξνο ηηο εληζρπηηθέο βηνθηφλεο νπζίεο ησλ πθαινρξσκάησλ λέαο γεληάο -νη νπνίεο ζα 

είραλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. θαη ζα κπνξνχζαλ λα αλαδεηεζνχλ 

ζηελ πδάηηλε ζηήιε θαη ζηα ηδήκαηα-, αλαθέξεη: 

«Τπνινγίδεηαη  όηη  παγθνζκίσο,  ππάξρνπλ  πεξίπνπ  δεθανρηώ  εληζρπηηθέο βηνθηόλεο νπζίεο πνπ 

πξνζηίζεληαη ζηα πθαινρξώκαηα θαη νη νπνίεο είλαη νη εμήο : 
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 � benzmethylamide 

 � chlorothalonil 

 � copper pyrithione 

 � dischlofluanid 

 � diuron 

 � fluorofolpet 

 � Irgarol 1051 

 � Sea‐Nine 211 

 � Mancozeb 

 � Polyphase 

 � Pyridine‐triphenyl‐borane 

 � TCMS (2,3,5,6‐tetrachloro‐4‐methylsulfonyl) 

 � Pyridine 

 � TCMTB [2‐(thiocyanomethylthio) benzothia‐zole] 

 � Thiram 

 � Tonyfluanid 

 � Zinc pyrithlione (ZPT) 

 � Ziram 

 � Zineb 

Οη πεξηζζόηεξεο από απηέο είλαη γλσζηά θπηνθάξκαθα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη εδώ θαη ρξόληα ζηε 

γεσξγία…..  ηελ  ρώξα  καο,  ζε  έξεπλεο  πνπ  έρνπλ  γίλεη,  βξέζεθαλ  λα  ρξεζηκνπνηνύληαη  νη νπζίεο 

Irgarol 1051, Diuron, Diclofluanid, Clorothalonil, Ziram θαη Folpet θαζώο θαη νμείδηα ηνπ ραιθνύ.» (ζει. 226 

& 227) 

 

 

 vii. Πεξαηηέξσ, ζρεηηθά κε ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηα ηδήκαηα θαη 

ζηελ πδάηηλε ζηήιε, γηα ηνπο νπνίνπο ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. δελ εληφπηζε θακία ζπζρέηηζε κε 

λαππεγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ζε ρξψκαηα θαη δηαιχηεο, ζε πεηξειατθά θαηάινηπα θ.α.) 

δηαβάδνπκε ζηε κε αξ. 2018/C 124/01 «Αλαθνίλσζε ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο ζρεηηθά κε 

ηελ ηερληθή θαζνδήγεζε γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ απνβιήησλ» (Παξάξηεκα 1):  

 «1.4.1. Οξγαληθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη εηδηθέο ρεκηθέο ελώζεηο 
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ην αθόινπζν παξάδεηγκα παξέρεηαη γεληθή θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλόκεζε απνβιήησλ πνπ 

πεξηέρνπλ νξγαληθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη εηδηθέο ρεκηθέο ελώζεηο όπσο ΠΑΤ (πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί 

πδξνγνλάλζξαθεο), BTEX (βελδόιην, ηνινπόιην, αηζπινβελδόιην θαη μπιόιην) ή άιινπο πδξνγνλάλζξαθεο. 

Παξαδείγκαηα ΠΑΤ απνηεινύλ νη αλαζπκηάζεηο από ηηο εμαηκίζεηο ησλ νρεκάησλ, νη κνλάδεο παξαγσγήο 

άλζξαθα ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ σο πιηθό θαύζεο άλζξαθα, πεηξέιαην, έιαην ή μύιν. 

Οη πεξηζζόηεξνη ΠΑΤ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ έξεπλα. Χζηόζν, νξηζκέλνη ΠΑΤ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ηελ παξαζθεπή βαθώλ, πιαζηηθώλ θαη παξαζηηνθηόλσλ.  

Οη BTEX απνηεινύληαη από θπζηθέο ρεκηθέο νπζίεο πνπ απαληνύλ θπξίσο ζε πξντόληα πεηξειαίνπ όπσο 

νη βελδίλεο ή ε λάθζα. 

Σν βελδόιην απαληά ζηε βελδίλε θαη ζε πξντόληα όπσο ην ζπλζεηηθό θανπηζνύθ, ηα πιαζηηθά, ην λάηινλ, ηα 

εληνκνθηόλα, ηα ρξώκαηα, νη βαθέο, νη θόιιεο ξεηίλεο, ην θεξί επίπισλ, ηα απνξξππαληηθά θαη ηα 

θαιιπληηθά. Άιιεο πεγέο είλαη νη εμαηκίζεηο ησλ απηνθηλήησλ, νη βηνκεραληθέο εθπνκπέο θαη ν θαπλόο ηνπ 

ηζηγάξνπ. Σν ηνινπόιην απνηειεί θπζηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν πνιιώλ πξντόλησλ πεηξειαίνπ. Σν ηνινπόιην 

ρξεζηκνπνηείηαη σο δηαιύηεο γηα ρξώκαηα, επηρξίζκαηα, θόκκεα, έιαηα θαη ξεηίλεο.» 

 

 

 viii. ε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο ην ζεζκνζεηεκέλν έγγξαθν αλαθνξάο γηα ηελ 

επηινγή θαη εθαξκνγή Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ ζε λαππεγεία γηα ηηο εξγαζίεο 

απνζθσξίαζεο θαη βαθήο πινίσλ είλαη ην «Best Available Techniques (BAT) Reference 

Document on Surface Treatment Using Organic Solvents including Preservation of Wood 

and Wood Products with Chemicals Industrial Emissions [ζει. 137-167]», European 

Commission, Directive 2010/75/EU.  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/86b9aa75-3dbd-11eb-b27b-

01aa75ed71a1 

 Αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν απηφ ζε ζρέζε κε ην ηζνδχγην κάδαο δηαιπηψλ ησλ εξγαζηψλ 

βαθήο ζηα πινία: 

«Ηζνδύγην κάδαο 

ηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβιεζεί από δύν εγθαηαζηάζεηο δείρλνπλ κηα κέζε θαηαλάισζε ρξώκαηνο αλά m2 

θαιππηόκελεο επηθάλεηαο ε νπνία πνηθίιεη από 0.4 kg/m2 έσο 2 kg/m2. 

Καηαλάισζε 

Γηα ηε βαθή πινίσλ, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη ρξώκαηα βαζηζκέλα ζε δηαιύηεο. Αλάινγα κε ηα πιηθά 

βαθήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, ην πεξηερόκελό ηνπο ζε δηαιύηεο θπκαίλεηαη ζε έλα εύξνο 20-40 wt-%. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/86b9aa75-3dbd-11eb-b27b-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/86b9aa75-3dbd-11eb-b27b-01aa75ed71a1
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Ζ θαηαλάισζε ρξσκάησλ ζε λαππεγεία επηζθεπήο πινίσλ κεζαίνπ κεγέζνπο (> 15 000 GT) είλαη πεξίπνπ 

15 ηόλνη αλά βαθόκελν πινίν (κε βάζε ζηνηρεία από ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Διιάδα, ηε Μάιηα θαη ηελ 

Ηηαιία). Σν ζρεηηδόκελν πνζνζηό ησλ πηεηηθώλ νξγαληθώλ ελώζεσλ (VOCs) είλαη πεξίπνπ 6 ηόλνη. Έλα 

κεγάιν λαππεγείν επηζθεπήο πινίσλ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη 60 έσο 150 πινία αλά έηνο κε κέζν 

κέγεζνο 40 000 GT (ή θαη κεγαιύηεξν)», (ζει.142). 

 Δίλαη πξνθαλέο φηη κέξνο απηήο ηεο κάδαο δηαζπείξεηαη σο overspray ή/θαη σο 

εμαηκηδφκελν πεξηερφκελν ή/θαη κέζσ άιισλ νδψλ ζε αέξα θαη ζάιαζζα. 

 

 

 ix. Ζ κειέηε ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο κε ηίηιν «Πξνδηαγξαθέο 

αζθάιεηαο γηα ακκνβνιέο – πδξνβνιέο» - 2009, ηεο νκάδαο εξγαζίαο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 

ππ’ αξηζκ. Γ11/44/2006 απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ.  

[ηε κειέηε απηή ηνπ ΣΔΔ πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία απφ πνιχ ελδηαθέξνπζεο έξεπλεο απφ ηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη κία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε χξν ζην πιαίζην ηεο 

Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο: «Πξφβιεςε ηεο Αέξηαο Ρχπαλζεο απφ Φεγκαηνβνιή ζην Ναππεγείν 

“Νεψξηνλ Νέα Α.Δ” ζηελ Δξκνχπνιε ηεο χξνπ» – Δ.Μ.Π., 1999 – αγηάλνο Υ., Μπαηίζηαο Ν.] 

 

 x. Δίλαη ζαθέο, φηη, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ πεγέο (πεγέο i έσο ix), θαζίζηαηαη πξνθαλήο 

ε ηππηθή ζπζρέηηζε βαξέσλ κεηάιισλ θαη πδξνγνλαλζξάθσλ, πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ην 

ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. ζηε πεξηνρή κειέηεο κε πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κε απφβιεηα πνπ 

παξάγνληαη ζε λαππεγεία.   

 Όκσο, είλαη επηπιένλ ζαθέο, φηη, θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

ξππαληηθψλ επηπηψζεσλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ησλ λαππεγείσλ έρνπλ ηα κέηξα πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηα ίδηα ηα λαππεγεία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη θαηά ηε δηαρείξηζε 

θαη δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ηνπο. Θεσξεηηθά, ε ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ λφκσλ θαη ησλ 

πξφζζεησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πεξί ησλ νξίσλ εθπνκπψλ ξππνγφλσλ νπζηψλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ε εθαξκνγή Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ κπνξνχλ 

λα εμαζθαιίζνπλ φηη ην ξππαληηθφ απνηχπσκα ελφο λαππεγείνπ πεξηνξίδεηαη ζε αζθαιέο 

επίπεδν. Χο εθ ηνχηνπ γηα ηελ ζπζρέηηζε ησλ επξεκάησλ ηεο κειέηεο κε ηε 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη ζηε Δξκνχπνιε, είλαη απαξαίηεην λα 

ιεθζνχλ ππφςε θαη απηέο νη παξάκεηξνη (ήηνη: ηα κέηξα απνηξνπήο ηεο ξχπαλζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ε ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θ.ι.π. ηφζν θαηά ην παξειζφλ φζν θαη ζήκεξα).  
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 Όζνλ αθνξά ζηνπο πξφζζεηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ επηβάιινληαη κε ηελ 

ΑΔΠΟ, είλαη απηνλφεην φηη, απηνί ζα πξέπεη λα είλαη επαξθείο, απνηειεζκαηηθνί, λα κελ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ανξηζηίεο θαη λα κελ ζεζκνζεηνχλ δηαθνξεηηθέο (θαη επηφηεξεο) 

ππνρξεψζεηο απφ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη άκεζα ζηνπο λφκνπο. ηε πεξίπησζε ηεο 

ηζρχνπζαο ΑΔΠΟ ηνπ Νεσξίνπ [ηεο κε αξ. πξση. 186580/07.10.2011 (ΑΓΑ: 45ΟΟ0-ΜΡΖ) απόθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πεξί αλαλέσζεο – ηξνπνπνίεζεο ησλ Πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηεο 

κνλάδαο (ε νπνία ηξνπνπνίεζε ηνπο νη πξνγελέζηεξνπο π.ν., ηνπ 2006)], ππάξρνπλ θάπνηεο θαίξηεο 

αζάθεηεο πνπ ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο  σο πξνο ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο ξχπαλζεο.  

 Γηα παξάδεηγκα, δελ έρεη γίλεη εμ αξρήο ε νξηζηηθή ηαμηλφκεζε ησλ απνβιήησλ 

ακκνβνιήο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία-πιαίζην γηα ηα απφβιεηα 2008/98/ΔΚ [WFD] θαη ηνλ 

Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ [LoW] (απφθαζε 2000/532/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο), σο εθάζηνηε 

ηζρχνπλ, παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη δηαζέζηκν πιήζνο δεδνκέλσλ (ηφζν επηζηεκνληθψλ φζν 

θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ λαππεγείνπ) πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε. Ζ ηαμηλφκεζε 

απηή απνηειεί θαίξηα παξάκεηξν πνπ θαζνξίδεη ηηο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ (ακκνβνιήο) θαη θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ έθδνζε ηεο ΑΔΠΟ. Ζ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία είλαη δεδνκέλε, ηππηθά επαλαιακβαλφκελε θαη ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ 

φηη ηα απφβιεηα ακκνβνιήο (πινίσλ) πνπ πεξηέρνπλ ην πιηθφ ησλ ςεγκάησλ, ζθνπξηά θαη 

πθαινρξψκαηα δελ έρνπλ πηζαλφηεηεο λα ηαμηλνκεζνχλ σο “κε επηθίλδπλα”. Ζ “παξάιεηςε” 

απηή, ηεο εμ αξρήο νξηζηηθήο ηαμηλφκεζήο ηνπο απφ ηελ αδεηνδνηνχζα Αξρή –ε νπνία θαη’ 

αξρήλ ηνπο έδσζε θσδηθφ ηεο “κε επηθίλδπλεο” θαηαρψξεζεο θαηνπηξηθνχ δεχγνπο-,, έρεη ζαλ 

ζπλέπεηα λα απαηηείηαη θαηά ηε θάζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ε δηεθπεξαίσζε κηαο πνιχ 

“βαξηάο” δηαδηθαζίαο ρεκηθψλ αλαιχζεσλ θαη δνθηκψλ πξνθεηκέλνπ, θάζε θνξά πνπ παξάγνληαη 

απφβιεηα, λα ιακβάλνπλ ηελ ηειηθή ηνπο ηαμηλφκεζε θαη θαη’ επέθηαζε λα θαζνξίδνληαη νη  

ππνρξεψζεηο γηα ηε  δηαρείξηζε ηνπο, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο εγθαηάζηαζεο. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη έηζη δελ εμαζθαιίδνληαη νη θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ ακκνβνιήο κε αζθάιεηα γηα ην πεξηβάιινλ. Όζνλ αθνξά ζηα απόβιεηα 

πδξνβνιήο απηά δελ έρνπλ ιάβεη θαλ ζηελ ΑΔΠΟ ελδεηθηηθφ θσδηθφ ηαμηλφκεζεο ζχκθσλα κε 

ηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ!!! 

 Οη ζεζκνζεηεκέλνη απηνί πεξηβαιινληηθνί φξνη (φπσο θαη νη πξνγελέζηεξνη π.ν., ηνπ 

2006) ραξαθηεξίδνληαη επίζεο απφ ηελ απνπζία επηβνιήο νπζηαζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο ζηηο γχξσ πεξηνρέο. Καλέλα ζπζηεκηθφ κέηξν δελ έρεη επηβιεζεί (π.ρ. 

πξνζσξηλή θάιπςε ηνπ ρψξνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη ακκνβνιέο θαη νη βαθέο), ελψ 

ζηνηρεηψδε κέηξα πνπ επηβιήζεθαλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ανξηζηία θαη αλεπάξθεηα ψζηε ζηε 
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πξάμε λα θαζίζηαληαη αλαπνηειεζκαηηθά. Παξαζέηνπκε έλα πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

αφξηζηνπ θαη αλαπνηειεζκαηηθνχ πεξηβαιινληηθνχ φξνπ, θαηά ηνλ νπνίν: «Οη ακκνβνιέο ζε 

αλνηθηό ρώξν ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη, όηαλ νη λόηηνη άλεκνη πλένπλ κε έληαζε κεγαιύηεξε 

ησλ 7 beaufort.» (π.ν. Β 4.1.8).  

 Γειαδή, γηα φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο αλέκνπ (πιελ ησλ λνηίσλ) θαη γηα φιεο ηηο εληάζεηο 

αλέκνπ, δελ πθίζηαηαη θακία ππνρξέσζε ηνπ λαππεγείνπ γηα παχζε ή πεξηνξηζκφ ησλ 

(αλνηρηψλ ζηελ αηκφζθαηξα) εξγαζηψλ ακκνβνιήο, κε απνηέιεζκα ηε καδηθή δηαζπνξά ησλ 

επηθίλδπλσλ ζηνηρείσλ ζηηο γχξσ πεξηνρέο. Δηδηθά γηα ηνπο λφηηνπο αλέκνπο πξνβιέπεηαη κηα 

αφξηζηε ππνρξέσζε «πεξηνξηζκνχ» ησλ ακκνβνιψλ, ε ηήξεζή ηεο νπνίαο επαθίεηαη ζηε θαιή 

ζέιεζε ηεο εηαηξείαο, κηαο θαη νπζηαζηηθά δελ πξνδηαγξάθεηαη ην κέγεζνο ηνπ «πεξηνξηζκνχ». 

Αθφκε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο, δελ πξνβιέπεηαη ην παξακηθξφ γηα ηηο εξγαζίεο 

βαθήο. Δίλαη πξνθαλέο ηη ζπκβαίλεη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη ακκνβνιέο θαη βαθέο επί 

επηθαλεηψλ εθηεζεηκέλσλ ζε αλέκνπο. Τπάξρεη άξαγε θάπνηνο πνπ ζα ζεσξήζεη φηη, θαηά έλα 

καγηθφ ηξφπν, νη ξππαγφλεο νπζίεο δελ δηαζπείξνληαη ζηε γχξσ πεξηνρή (ηφζν ζηε ζαιάζζηα 

φζν θαη ζηελ θαηνηθεκέλε πεξηνρή); 

 

 Δπηπιένλ αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη, θαηά ηνπο ιηγνζηνχο ειέγρνπο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο ειεγθηηθέο Αξρέο θαηά ην παξειζφλ έρνπλ δηαπηζησζεί πνιχ ζνβαξέο 

παξαβάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ακκνβνιήο αιιά θαη γεληθφηεξα 

ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, ην ρεκηθφ θαζαξηζκφ θαη ηε δηάζεζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ, ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ λαππεγείνπ κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ πηεηηθψλ 

νξγαληθψλ ελψζεσλ (VOCs) πνπ νθείινληαη ζηε ρξήζε νξγαληθψλ δηαιπηψλ, θ.α. 

  

 Όζνλ αθνξά ηηο κεζφδνπο εθηέιεζεο ησλ λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη (θπξίσο ησλ ακκνβνιψλ, ησλ πδξνβνιψλ θαη ησλ βαθψλ), θαζψο θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηνπο απφ ην λαππεγείν ζηελ Δξκνχπνιε (φρη κφλν πξφζθαηα, αιιά 

δηαρξνληθά), αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ηα εμήο:  

 

 α) Οη εξγαζίεο, πξαγκαηνπνηνχληαλ θαηά ην παξειζφλ, πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζήκεξα, 

αλνηρηά ζηελ αηκφζθαηξα ρσξίο ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ζθφλεο 

απνβιήησλ ακκνβνιήο, ζηαγνληδίσλ ρξσκάησλ – πθαινρξσκάησλ (overspray) θαη πηεηηθψλ 

νξγαληθψλ ελψζεσλ ζε αέξα θαη ζάιαζζα.  Ο φγθνο ησλ εξγαζηψλ έρεη κεγηζηνπνηεζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Πεξί ηα 100 πινία αλά έηνο, ακκνβνιίδνληαη ή/θαη πδξνβνιίδνληαη θαη 

βάθνληαη ζην κέζνλ ηνπ ιηκαληνχ (θαη ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο). Τπνινγίδεηαη φηη απφ ηελ 
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επαλαιεηηνπξγία ηνπ λαππεγείνπ ην 2018 έσο ζήκεξα έρνπλ απνμεζηεί θαη βαθεί πεξί ηα 400 

πινία. Πνιιέο ρηιηάδεο ηφλνη ακκνβνιήο (πξβι. παξαηηζέκελεο πεγέο ii & ix) θαη εθαηνληάδεο ηφλνη 

ρξσκάησλ θαη δηαιπηψλ (πξβι. παξαηηζέκελε πεγή viii) απειεπζεξψλνληαη εηεζίσο ζην ρψξν ηνπ 

λαππεγείνπ, κέξνο ησλ νπνίσλ βξίζθνπλ ην δξφκν πξνο ηε ζάιαζζα θαη ηηο θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο.  

 

 Ζ ξππαληηθή απηή δξαζηεξηφηεηα αζθείηαη δηαρξνληθά, εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο. Δμ 

φζσλ γλσξίδνπκε, ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζεκαηνδφηεζαλ ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε 

απηνχ ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Νεσξίνπ. Παξαζέηνπκε ραξαθηεξηζηηθέο 

θσηνγξαθίεο πνπ απνηππψλνπλ ηε δηαρξνληθή θαηάζηαζε. 

 

 

Πεγή θσηνγξαθηώλ Π.Π.Π.. - Σα θίηξηλα βέιε ππνδεηθλύνπλ ζεκεία πνπ είλαη πιήξσο εθηεζεηκέλα ζηνλ αέξα κε απνηέιεζκα 

λα ππάξρεη καδηθή δηαζπνξά ησλ ξππνγόλσλ ζηνηρείσλ θαη νπζηώλ ησλ ακκνβνιώλ θαη ησλ βαθώλ, ζε αέξα θαη ζάιαζζα. 
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Πεγή θσηνγξαθηώλ Π.Π.Π.. - θόλε ακκνβνιήο δηαζπείξεηαη ζε ζάιαζζα θαη αέξα 
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Πεγή θσηνγξαθίαο Π.Π.Π.. - θόλε ακκνβνιήο δηαζπείξεηαη ζε ζάιαζζα θαη αέξα 
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Πεγή θσηνγξαθίαο Π.Π.Π. - θόλε ακκνβνιήο δηαζπείξεηαη ζε ζάιαζζα θαη αέξα 

 

Πεγή θσηνγξαθίαο: Άξζξν ηεο Κνηλήο Γλώκεο ηεο 11.09.2014 κε ηίηιν «πλύπαξμε κε ην «ζύλλεθν»» όπνπ αλαθέξεη: 

“….Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, κεηαμύ άιισλ, ζε παξέκβαζε ηνπ πξνο ηνλ Γήκαξρν ν εθδόηεο, Γηώξγνο Βαθόλδηνο, «Ο 

πνιηηηζκόο, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηε πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ. Γελ επηηξέπεηαη λα κέλνπκε απαζείο, κπξνζηά ζε 

ηέηνηνπο θηλδύλνπο ζηνπο νπνίνπο εθζέηνπκε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο ηεο πόιεο καο»…” 

https://www.koinignomi.gr/print/news/oikonomia/epiheirimatikotita/2014/09/11/synyparxi-me-synnefo.html-0
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Πεγή θσηνγξαθίαο: Άξζξν ηεο “Κνηλήο Γλώκεο» ηεο 01.10.2018 κε ηίηιν «Απόλεξα... θαθνθαηξίαο» όπνπ αλαθέξεη: “Οξηζκέλα 

από ηα απόλεξα... ηεο θαθνθαηξίαο ησλ πξνεγνύκελσλ εκεξώλ δηαπίζησζαλ ζηηο απιέο θαη ηα κπαιθόληα ηνπο επηρεηξεκαηίεο 

θαη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ησλ Λαδαξέηησλ θαη ηνπ Αεξνδξνκίνπ, νη νπνίνη παξαηήξεζαλ ηε κεηαθνξά ακκνβνιήο από ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Νεσξίνπ πξνο ηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο.” 

 

Πεγή θσηνγξαθίαο Π.Π.Π.. 

https://www.koinignomi.gr/news/koinonia/koinonika/2018/10/01/aponera-kakokairias.html
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Πεγή εηθόλαο: https://www.youtube.com/watch?v=y6DI7Zbp0EM (2021) - Βαθή 

 

 

 

Δπηθάλεηεο ησλ πινίσλ πιήξσο εθηεζεηκέλεο ζηνλ αέξα. Καλέλα κέηξν απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ζηαγνληδίσλ ησλ ρξσκάησλ, 

ζε αέξα θαη ζάιαζζα -θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο βαθήο- δελ εθαξκόδεηαη.  

Πεγή εηθόλαο: Βίληεν ηεο ONEX -  https://www.youtube.com/watch?v=fSNfcZVVeFw 

https://www.youtube.com/watch?v=y6DI7Zbp0EM
https://www.youtube.com/watch?v=fSNfcZVVeFw


 

120 
 

 

Πεγή θσηνγξαθίαο Π.Π.Π.. - Πιήξσο εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο κε απνηέιεζκα ην overspray ησλ βαθώλ 

θαη ε ζθόλε ησλ ακκνβνιώλ λα δηαζπείξνληαη ζε ζάιαζζα θαη αέξα 
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Πεγή θσηνγξαθίαο Π.Π.Π.. - Οη επηπιένπζεο νπζίεο ηαπηίδνληαη -ρξσκαηηθά ηνπιάρηζηνλ- κε ηε βαθή ηνπ πινίνπ 
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Πεγή θσηνγξαθίαο Π.Π.Π.. - Οη επηπιένπζεο νπζίεο ηαπηίδνληαη -ρξσκαηηθά ηνπιάρηζηνλ- κε ηε βαθή ηνπ πινίνπ 
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 β) Σα απφβιεηα ακκνβνιήο πνπ παξάγνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

εξγαζίεο ρξήδνπλ δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε λνκνζεζία πεξί απνβιήησλ αιιά 

θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

 

 

 

 

Πεγή εηθόλσλ: https://www.youtube.com/watch?v=y6DI7Zbp0EM (2021) – Απόβιεηα ακκνβνιήο ζην δάπεδν ηεο δεμακελήο 

https://www.youtube.com/watch?v=y6DI7Zbp0EM
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 Όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ακκνβνιήο, νη πεξηβαιινληηθνί φξνη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λαππεγείνπ επηβάιινπλ ηελ ππνρξέσζε:  

 

«Τόζν ην πιηθό ηεο ακκνβνιήο πνπ παξαιακβάλεηαη ζηε κνλάδα όζν θαη ην ρξεζηκνπνηεκέλν 

πιηθό λα απνζεθεύνληαη ζε ρώξν ζηεγαζκέλν, κε ζηεγαλνπνηεκέλν δάπεδν πνπ πξνθπιάζζεηαη 

από βξνρέο, πιεκκύξεο, πλένληεο αλέκνπο θ.ι.π.» 

  

 Παξά ηελ ππνρξέσζε απηή, γηα πνιιά ρξφληα, ζην παξειζφλ, ηα απφβιεηα ακκνβνιήο 

ζσξεχνληαλ ζηνλ αλνηρηφ ρψξν ηνπ λαππεγείνπ, εθηεζεηκέλα ζε αέξα θαη βξνρή: 

 

 

Πεγή θσηνγξαθίαο cyclades24sports.gr - πζζώξεπζε απνβιήησλ ακκνβνιήο ζηνλ αλνηρηό ρώξν, γηα πνιιά ρξόληα, θαηά ην 

παξειζόλ (πξηλ ηελ ONEX) 

 

 Πξφζθαηα έρεη θαηαγξαθεί αληίζηνηρε πξαθηηθή ζπζζψξεπζεο ησλ απνβιήησλ 

ακκνβνιήο ζηνλ αλνηρηφ ρψξν θαζψο θαη θνζθηλίζκαηνο ηνπο επίζεο αλνηρηά ζηελ αηκφζθαηξα:  
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Πεγή θσηνγξαθίαο Π.Π.Π.. - πζζώξεπζε απνβιήησλ ακκνβνιήο ζηνλ αλνηρηό ρώξν, 03.05.2022 (επί ONEX) 

 

 γ) Όζνλ αθνξά ζηα απφβιεηα πδξνβνιήο ρακειήο πίεζεο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ην 

αξρηθφ πιχζηκν θαη ηελ απνκάθξπλζε  βηνινγηθνύ θνξηίνπ, απηά έρνπλ ηειηθφ απνδέθηε ηε 

ζάιαζζα. Δίλαη βέβαην φηη νη πηέζεηο είλαη ηέηνηεο πνπ επηηξέπνπλ θαη ηελ αθαίξεζε ραιαξήο 

ζθνπξηάο θαη ρξσκάησλ. ε θάζε πεξίπησζε, ηα πγξά απφβιεηα πνπ πξνθχπηνπλ ρξήδνπλ 

επεμεξγαζίαο πξηλ ηελ απφξξηςε ηνπο ζηε ζάιαζζα. 

 Πεξαηηέξσ, νη ηζρχνληεο πεξηβαιινληηθνί φξνη ηνπ λαππεγείνπ έρνπλ επηβάιιεη ηε 

δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηεο πδξνβνιήο σο θχξηαο απνμεζηηθήο κεζφδνπ (ζε αληηθαηάζηαζε ηεο 

ακκνβνιήο). Όκσο, παξά ηελ  απαγφξεπζε απηή, ε εηαηξεία δειψλεη δεκφζηα φηη εθαξκφδεη θαη 

πδξνβνιή σο θχξηα απνμεζηηθή κέζνδν. Έηζη ρξήδεη δηεπθξίληζεο ε ηχρε ησλ επηθίλδπλσλ 

πγξψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο πδξνβνιέο απηέο.   

 χκθσλα κε ηνπο πξντζρχζαληεο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο (πνπ εθδφζεθαλ ην 2006) 

επηβάιινληαλ ε ππνρξέσζε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πδξνβνιψλ απνθιεηζηηθά εληφο ησλ 

πισηψλ δεμακελψλ -φπνπ ππάξρνπλ θαηάιιειεο  δεμακελέο ζπιινγήο ησλ πγξψλ απνβιήησλ 

πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχλ(;) ζηηο κνλάδεο ρεκηθήο θαη βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο-, ελψ απηή ε 
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ππνρξέσζε αθαηξέζεθε ζηνπο ηζρχνληεο ζήκεξα πεξηβαιινληηθνχο φξνπο (ηνπ 2011). Έηζη, 

ρξήδεη επίζεο δηεπθξίληζεο ε ηχρε ησλ πγξψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη φηαλ γίλνληαη 

πδξνβνιέο ζε ζέζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηέηνην θιεηζηφ θχθισκα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

ησλ πγξψλ απνβιήησλ (π.ρ. ζε ρψξνπο ακπαξηψλ ζηηο πξνβιήηεο θαη ηα θξεπηδψκαηα).  

 

 

 

 

Πεγή εηθόλσλ: Βίληεν ηεο ONEX - https://www.youtube.com/watch?v=meRqgGaiqsU 

  

 Δίλαη ζαθέο, φηη ε πδξνβνιή είλαη θηιηθφηεξε πξνο πεξηβάιινλ ΜΟΝΟ ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε φηη ηα πγξά απφβιεηα ζπιιέγνληαη θαη πθίζηαληαη επεμεξγαζία ρεκηθνχ θαη 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ πξηλ θαηαιήμνπλ ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε, ηε ζάιαζζα. Ζ επάξθεηα ησλ 

https://www.youtube.com/watch?v=meRqgGaiqsU
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κνλάδσλ ρεκηθνχ θαη βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαζψο θαη ε πνηφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ πνπ 

επηηπγράλεηαη  απνηεινχλ θξίζηκεο παξακέηξνπο γηα ηε ζαιάζζηα ξχπαλζε.  

 

 ε θάζε πεξίπησζε -θαη αλεμάξηεηα απφ ηα νξηδφκελα ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 

ηνπ λαππεγείνπ- απαγνξεχεηαη απφξξηςε αλεπεμέξγαζησλ απνβιήησλ ζηε ζάιαζζα: 

«απαγνξεύεηαη ε απόξξηςε ζηηο αθηέο, ζηα ιηκάληα θαη ζηα ειιεληθά ρσξηθά ύδαηα πεηξειαίνπ, 

πεηξειαηνεηδώλ κηγκάησλ, επηβιαβώλ νπζηώλ ή κηγκάησλ απηώλ θαη πάζεο θύζεσο απνβιήησλ 

ιπκάησλ θαη απνξξηκκάησλ από ηα νπνία κπνξεί λα πξνθιεζεί ξύπαλζε ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ 

αθηώλ» θαη «Η απόξξηςε ζηε ζάιαζζα νπνησλδήπνηε νπζηώλ από παξάθηηεο ή άιιεο 

εγθαηαζηάζεηο επηηξέπεηαη κόλν κεηά από άδεηα πνπ παξέρεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ 

ηζρύνπλ εθόζνλ δελ πθίζηαηαη θίλδπλνο ξύπαλζεο» (Π.Γ. 55/98). 

 

 

Πεγή θσηνγξαθίαο Π.Π.Π.. - θνπξηά, πθαινρξώκαηα θαη βηνινγηθό θνξηίν πνπ αθαηξνύληαη 
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Πεγή εηθόλαο: https://www.youtube.com/watch?v=y6DI7Zbp0EM (2021) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y6DI7Zbp0EM
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Όηη αθαηξείηαη από ηηο πδξνβνιηδόκελεο επηθάλεηεο πεξηέρεηαη ζηα πγξά απόβιεηα 

Πεγή εηθόλσλ: Βίληεν ηεο ONEX -  https://www.youtube.com/watch?v=fSNfcZVVeFw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fSNfcZVVeFw
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 xi. Ζ Σειηθή Έθζεζε 6νπ έηνπο -  Οθηψβξηνο 2013 ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ γηα ηε ξχπαλζε απφ 

ην λαπάγην ηνπ “Sea Diamond” κε ηίηιν; «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΖ ΡΤΠΑΝΖ ΠΟΤ 

ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΟ ΑΣΤΥΖΜΑ ΣΟΤ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΟΠΛΟΗΟΤ «SEA DIAMOND» ΣΟΝ 

ΟΡΜΟ ΑΘΖΝΗΟ ΣΖ ΝΖΟΤ ΘΖΡΑ»  

 Ζ πεγή απηή παξαηίζεηαη γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο κε ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ην  

βελδν(α)ππξέλην ζηα ηδήκαηα ηεο Δξκνχπνιεο θαη ε έθζεζε είλαη δεκνζηεπκέλε εδψ:  

https://atlantea.news/wp-content/uploads/2013/12/ekthesi_elkethe_oct13.pdf  

  

 ηε κειέηε απηή επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ήηαλ ν θ. Ησάλλεο Υαηδεαλέζηεο Υεκηθφο 

Χθεαλνγξάθνο (Γξ) ν νπνίνο είλαη ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο θαη γηα ηε κειέηε ηεο ξχπαλζεο 

ηεο Δξκνχπνιεο.  

 

 Αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε απηή: 

«Οξηζκέλνη ππξνιπηηθνί πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο ζεσξείηαη όηη έρνπλ 

θαξθηλνγόλεο ηδηόηεηεο γηα ηα ζειαζηηθά θαη ηνλ άλζξσπν. Ζ θπξηόηεξε ηέηνηα έλσζε είλαη ην 

βελδν(α)ππξέλην γηα ην νπνίν έρνπλ αξρίζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα λα ζέηνληαη απζηεξά όξηα θαη λα 

επηβάιιεηαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζή ηνπ ηόζν ζην πεξηβάιινλ όζν θαη ζηα ηξόθηκα. ε όια ηα 

δείγκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ νη ηηκέο ηνπ βελδν(α)ππξελίνπ ήηαλ ηδηαίηεξα κηθξέο (<25 ng/g). ηελ Διιεληθή 

παξάθηηα δώλε νη ζπγθεληξώζεηο ηνπ βελδν(α)ππξελίνπ είλαη ζπλήζσο κηθξόηεξεο από 60 ng/g κε 

εμαίξεζε εμαηξεηηθά ξππαζκέλεο πεξηνρέο όπσο ν θόιπνο ηεο Διεπζίλαο, ε πεξηνρή ηεο Φπηάιιεηαο 

θαη ν όξκνο ηεο Λάξπκλαο όπνπ έρνπλ κεηξεζεί ηηκέο 200 – 1000 ng/g.» 

 

 

 xii. Ζ ηερληθή έθζεζε ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. κε ηίηιν: “ΑΝΗΥΝΔΤΘΔΗΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΟΝ 

ΥΔΡΑΗΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΟ ΥΩΡΟ ΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΣΖ «ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ» ΟΡΜΟ 

ΑΝΣΗΚΤΡΑ - ΚΟΡΗΝΘΗΑΚΟ ΚΟΛΠΟ” - Ηαλνπάξηνο 2009, κε ηε νπνία παξνπζηάζηεθαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. 

 

Ζ πεγή απηή παξαηίζεηαη γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο κε ηα επξήκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ ζρεηηθά κε ηε ξχπαλζε ζηελ Δξκνχπνιε 

Δδψ ε έθζεζε δεκνζηεπκέλε  

https://atlantea.news/wp-content/uploads/2013/12/ekthesi_elkethe_oct13.pdf
http://www.alcyon.gr/index.php/%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1/%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BA%CE%B5%CE%B8%CE%B5/130-%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%87%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE
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 Τπεχζπλνη ηνπ έξγνπ ήηαλ ν Γξ Υξήζηνο ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ, Γεσιφγνο – Ηδεµαηνιφγνο 

Γ/ληήο Δξεπλψλ ζην Ηλζηηηνχην Χθεαλνγξαθίαο θαη Γξ Ησάλλεο ΥΑΣΕΖΑΝΔΣΖ, Υεκηθφο – 

Χθεαλνγξάθνο σο θχξηνο εξεπλεηήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ.   

 

 Αλαθέξνπκε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα απφ ηε έθζεζε απηή: 

 

 «Ζ παξνύζα κειέηε εθπνλήζεθε γηα ινγαξηαζκό ηεο «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΉ ΚΗΝΖΖ ΑΝΣΗΚΤΡΑ – Ζ 

ΑΡΣΔΜΗ». Ζ παξνύζα κειέηε δελ έηπρε ρξεκαηνδόηεζεο θαη απνηειεί ειάρηζηε ζπκβνιή ησλ εξεπλεηώλ 

ηνπ δεκόζηνπ εξεπλεηηθνύ θέληξνπ, ηνπ «Διιεληθνύ Κέληξνπ Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ», ζηα αγσληώδε 

εξσηήκαηα γηα ην πεξηβάιινλ ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ, όηαλ κάιηζηα απηέο εθθξάδνληαη από ελώζεηο 

πνιηηώλ όπσο απηή ηεο “ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΉ ΚΗΝΖΖ ΑΝΣΗΚΤΡΑ – Ζ ΑΡΣΔΜΗ”. Σνπο επραξηζηνύκαη πνπ 

µαο δηέζεζαλ ην κηθξό ζθάθνο γηα ηελ δεηγκαηνιεςία ζηνλ παξάθηην ρώξν. 

 Σν εξώηεκα πνπ ηέζεθε από ηνλ ελδηαθεξόκελν θνξέα, ηελ “Οηθνινγηθή Κίλεζε”, ήηαλ 

«Τπάξρνπλ επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ από ηελ κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγία ηνπ βηνκεραληθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο» θαη θαηά πόζν νη ζρεδηαδόκελεο λέεο 

εγθαηαζηάζεηο ζα επηδεηλώζνπλ ή όρη ηελ θαηάζηαζε;» 

 

Φσηνγξαθία από ηελ ηερληθή έθζεζε 
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 …Γεληθά ππάξρεη ζνβαξό έιιεηµµα γλώζεο γηα ηηο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ (θπζηθό θαη 

αλζξσπνγελέο) από ηελ επί 40 ρξόληα ιεηηνπξγία ηνπ βηνκεραληθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο εηαηξείαο 

“Αινπκίλην ηεο Διιάδνο”…. 

 ….Ζ παξνύζα κειέηε µε αλαιύζεηο θαη κεηξήζεηο ζηνρεύεη λα αλαδείμεη ηηο πηζαλέο επηπηώζεηο 

ζην έδαθνο ηεο πεξηβάιινπζαο ην βηνκεραληθό ζπγθξόηεκα πεξηνρήο θαη ζηα παξάθηηα ζαιάζζηα ηδήκαηα 

ηνπ Όξκνπ ηεο Αληίθπξαο…. 

 Πνιιά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πνιύπινθν ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ 

βηνκεραληθώλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ησλ ζρεδηαδόκελσλ, θαζώο θαη ησλ πεγώλ, ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο 

πνζόηεηαο ησλ παξαγόκελσλ ξύπσλ ησλ βηνκεραληθώλ ζπγθξνηεκάησλ πάξζεθαλ από δπν ζεκαληηθέο 

εθζέζεηο, ηηο  

• “Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηεο Δηαηξείαο ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΝ ΣΖ ΔΛΛΑ∆Ο” ηνπ 2007, πνπ 

εθπνλήζεθε από ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Δηαηξείαο. 

• “Έξεπλα Αμηνιόγεζεο ηεο παξνύζεο θαη ηεο αλακελόκελεο θαηάζηαζεο ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηνπ 

εξγνζηαζίνπ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑ∆Ο” ηνπ 2007, πνπ εθπνλήζεθε από Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν. 

 …..ήκεξα ζηνλ ρώξν ηνπ βηνκεραληθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο εηαηξείαο “Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο” 

(ΑηΔ) ιεηηνπξγνύλ δύν ελόηεηεο παξαγσγηθώλ κνλάδσλ  
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• Ζ βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα παξαγσγήο αινπµίλαο από βσμίηε θαη αινπκηλίνπ από αινπµίλα 

(πξόθεηηαη γηα ηελ δξαζηεξηόηεηα πνπ ιεηηνπξγεί εδώ θαη 40 ρξόληα). 

• Ο ηαζκόο πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηθήο – Θεξκηθήο Δλέξγεηαο (334 MW) – ΖΘ.» 

 [Σα θαηάινηπα βσμίηε εμέξρνληαη απφ ηε ηειεπηαία βαζκίδα επεμεξγαζίαο ηνπο απφ ην 

εξγνζηάζην] µε ηε µνξθή παρύξξεπζηεο ιάζπεο δηέξρνληαη από θόζθηλν 500 µm (αξαηώλνληαη µε λεξό 

ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε άληιεζε) θαη δηνρεηεύνληαη ζηε ζάιαζζα, ζηνλ θόιπν ηεο Αληίθπξαο µε 

ππνζαιάζζην αγσγό ζε βάζνο 110m θαη απόζηαζε από ηελ αθηή 2200m. Πξόθεηηαη γηα ην θύξην 

απόβιεην ηεο κνλάδαο παξαγσγήο αινπµίλαο, ην νπνίν απνκαθξύλεηαη µε ηελ κνξθή αησξήκαηνο (400-

500 gr/l) γλσζηνύ σο εξπζξά ηιύο… 

 ….Οη δεηγκαηνιεςίεο ησλ ζαιάζζησλ δεηγκάησλ έγηλαλ µε ηε ρξήζε κηθξνύ ζθάθνπο από ηελ 

Αληίθπξα, ηνπ ζθάθνπο «ΠΟΔΗΓΩΝ Λ.Π.».  

[εκεηψλνπκε φηη αληίζηνηρε δεηγκαηνιεςία κε ηε ρξήζε κηθξνχ ζθάθνπο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχζε ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. απφ ην ιηκάλη ηεο Δξκνχπνιεο, θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ, παξεκπνδίζηεθε (δπν θνξέο)  απφ ην Ληκελαξρείν χξνπ θάηη πνπ πξνθαλψο 

δελ ζπλέβε ζηελ Αληίθπξα.] 

Σα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ: 

 

 [Απφ ηε ζέζε ANT IZ-4 αθξηβψο κπξνζηά απφ ηηο βνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ιήθζεθαλ 

δχν δείγκαηα] ANT IZ-4A θαη ANT IZ-4B [ηα νπνία] απνηεινύλ δείγκαηα ηνπ ίδηνπ ζηαζκνύ, ην Α είλαη 

επηθαλεηαθό δείγκα θαη ην Β ππν- επηθαλεηαθό δείγκα. 

https://syrosenvobservatory.gr/anakoinosi-gia-tin-ek-neou-apagorefsi-tou-limenarcheiou-syrou-se-programmatismeni-meleti-rypansis-apo-to-elkethe/
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Χο πξνο ηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ ηρλνζηνηρείσλ ζηα ηδήκαηα βξέζεθαλ (πίλαθαο 8 - ppm):  

 

 

Οη δείθηεο εκπινπηηζκνχ ησλ ηδεκάησλ ζηα ηρλνζηνηρεία ππνινγίζηεθαλ σο (πίλαθαο 9): 

 

 

 Γηα ηα ζηνηρεία θζφξην, ζείν, θαη κφιπβδν ε έθζεζε αλαθέξεη φηη: «απνηεινύλ ζεκαληηθνύο 

ξύπνπο θαη ε πξνέιεπζή ηνπο ζπζρεηίδεηαη επζέσο µε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ βηνκεραληθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο ηεο εηαηξείαο “ΑηΔ”». Γηα ην ρξψκην θαη ην ληθέιην αλαθέξεη: «Οη απμεκέλνη δείθηεο 

εκπινπηηζκνύ γηα ην ρξώκην θαη γηα ην ληθέιην νθείινληαη ηόζν ζηηο ζθόλεο από ηνλ βσμίηε ηνπ 

εξγνζηαζηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο αιιά θαη ζηα θνηηάζκαηα βσμίηε ηεο πεξηνρήο» ελψ γηα ηνλ 

ςεπδάξγπξν: «Ζ απμεκέλε ηηκή ηνπ ςεπδαξγύξνπ ζηνλ ζηαζκό ANT IZ-4, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ζαιάζζην 

ρώξν κπξνζηά ζηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο νθείιεηαη ζηηο εξγνζηαζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο.» 

 

 ρεηηθά κε ηνπο Πνιπθπθιηθνχο Αξσκαηηθνχο Τδξνγνλάλζξαθεο αλαθέξεη: «ε όηη αθνξά 

ηελ πξνέιεπζε ησλ ΠΑΤ είλαη γλσζηό όηη νη ελώζεηο απηέο έρνπλ θπξίαξρε αλζξσπνγελή πξνέιεπζε µε 
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θύξηα πεγή ηηο αηειείο θαύζεηο νπνηνπδήπνηε νξγαληθνύ πιηθνύ (ππξνιπηηθή πξνέιεπζε), ελώ είλαη θαη 

δεπηεξεύνληα ζπζηαηηθά ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ πγξώλ θαπζίκσλ. 

 Σν κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηηο κεηξήζεηο ησλ ΠΑΤ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηα ηξόθηκα πξνθύπηεη από 

ην γεγνλόο όηη πνιινί από απηνύο έρνπλ ηζρπξέο θαξθηλνγόλεο ηδηόηεηεο, ελώ παξάιιεια είλαη αξθεηά 

ζηαζεξέο ελώζεηο µε απνηέιεζκα λα παξακέλνπλ ζην πεξηβάιινλ γηα πνιιά ρξόληα θαη λα 

ζπζζσξεύνληαη εύθνια. Η ζεκαληηθόηεξε θαξθηλνγόλνο έλσζε είλαη ην βελδν(α)ππξέλην θαη 

αθνινπζνύλ ηα δηβελδν(a,h)αλζξαθέλην, βελδν(α)αλζξαθέλην, βελδν(β)θινπνξαλζέλην, ηλδελν(1,2,3-

cd)ππξέλην, βελδν(θ)θινπνξαλζέλην θαη ρξπζέλην.»  

 Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ Πνιπθπθιηθψλ Αξσκαηηθψλ Τδξνγνλαλζξάθσλ ζηα ζαιάζζηα 

ηδήκαηα κεηξήζεθαλ σο εμήο (πίλαθαο 11): 
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«Αθξαία κεγάιεο ηηκέο ΠΑΤ (> 300000 ng/g) βξέζεθαλ ζην επηθαλεηαθό θαη ζην ππνεπηθαλεηαθό δείγκα 

ηνπ ζηαζκνύ IZ4 {αθξηβώο κπξνζηά από ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο}, ελώ εμαηξεηηθά 

κεγάιε ξύπαλζε (ΠΑΤ > 10000 ng/g) βξέζεθε θαη ζηνπο ζηαζµνύο ΗΕ2, ΗΕ3 θαη ΗΕ5. Μηθξόηεξεο ηηκέο 

πνπ όκσο εμαθνινπζνύλ λα θαλεξώλνπλ κεγάιε ξύπαλζε (2000 ng/g < ΠΑΤ <5000 ng/g) 

αληρλεύζεθε θαη ζηνπο ππόινηπνπο ζηαζκνύο (ΗΕ1, ΗΕ9). 

Ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηηο εμαηξεηηθά κεγάιεο ηηκέο βελδν(α)ππξελίνπ (> 1000 ng/g) γεγνλόο πνπ 

ρξήδεη θαη πάιη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη δηεξεύλεζεο.» 

 

 Σν ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. ζπλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ: 

 «Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έθζεζεο έδεημαλ όηη ν ρεξζαίνο ρώξνο πεξί ην βηνκεραληθό 

ζπγθξόηεκα ηεο εηαηξείαο «ΑηΔ» αιιά θαη ν παξάθηηνο ρώξνο ηνπ Όξκνπ ηεο Αληίθπξαο είλαη 

επηβαξεκέλνη ζε νξηζκέλνπο αλόξγαλνπο ξύπνπο αιιά θπξίσο ζε νξγαληθνύο ξύπνπο (Πνιπθπθιηθνί 

Αξσµαηηθνί Τδξνγνλάλζξαθεο), πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξηνρή σο µηα από ηηο πην ξππαζκέλεο 

πεξηνρέο ηεο ρώξαο.  

 

 Δθείλν όκσο πνπ απνηειεί ηνλ πιένλ αλεζπρεηηθό παξάγνληα γηα ηελ πγεία ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο είλαη νη εμαηξεηηθά πςειέο ηηκέο ζπγθεληξώζεσλ ζηα εδάθε ηεο 

πεξηνρήο θαη ζηα παξάθηηα ηδήµαηα ησλ Πνιπθπθιηθώλ Αξσµαηηθώλ Τδξνγνλαλζξάθσλ (ΠΑΤ), πνπ 

εθηείλνληαη ζε κεγάιε αθηίλα ηόζν ζηελ μεξά όζν θαη ζηε ζάιαζζα (εληνπίζηεθαλ ΠΑΤ κέρξη θαη ζηνλ 

ζηαζκό ηεο Αλάιεςεο, ζηα πξόζπξα ηεο πόιεο ηεο Λεηβαδηάο). Οη Πνιπθπθιηθνί Αξσµαηηθνί 

Τδξνγνλάλζξαθεο (ΠΑΤ) είλαη ξύπνη πνπ απνβάιινληαη ζην πεξηβάιινλ σο εθπνµπέο θαη απόβιεηα 

βηνκεραληθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη είλαη πξντόληα ππξόιπζεο. Πνιιέο από ηηο ελώζεηο ησλ 

Πνιπθπθιηθώλ Αξσµαηηθώλ Τδξνγνλαλζξάθσλ (ΠΑΤ) θαηαηάζζνληαη ζηηο ελώζεηο πνπ κπνξνύλ 

λα πξνθαιέζνπλ θαξθηλνγελέζεηο.» 

 

 Καη θιείλεη ηελ έθζεζή ηνπ θαηαζέηνληαο ηηο ζπκπεξαζκαηηθέο ηνπ πξνηάζεηο ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο ζα έπξεπε λα γίλεη πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε κεηξήζεηο 

αεξίσλ ξχπσλ αλαιχζεσλ εδάθνπο αλαιχζεσλ ζε θπηά δψα θαη ζηνλ άλζξσπν, αιιά θαη «λα 

βειηησζεί ε ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ εξγνζηαζηαθώλ κνλάδσλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο δέζκεπζεο 

θαη δηαρείξηζεο ησλ παληόο ηύπνπ εθπεκπόκελσλ ξύπσλ.» 
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 xiii. Iatrou, Papatheodorou, Geraga, & Ferentinos (2010). “THE STUDY OF HEAVY 

METAL CONCENTRATIONS IN THE RED MUD DEPOSITS AT THE GULF OF CORINTH, 

USING MULTIVARIATE TECHNIQUES.” Bulletin of the Geological Society of Greece, 43, 1018-

1028. 

 «Massive bauxite residue tailings are being discharged on the shelf floor for more than 40 years 

from an Aluminum processing plant. As it is presented by Iatrou et al. (2007) these materials have formed 

significant metalliferous deposits on the shelf and the basin floor and have been admixed with the natural 

sediments. 

 Table 1 shows the concentration range and mean in carbonate free basis, of heavy metals, calcium 

carbonate and organic carbon in the red mud and natural sediments from the Antikyra Bay and the Corinth 

Gulf. The red-mud tailings are highly enriched in Fe, Ti, Cr, Ni, Co, Pb, and Cu, compared to the 

surrounding natural sediments. On the contrary, natural sediments are characterized by high 

concentrations of Mn, Zn, and CaCO3, compared to the red-mud deposits.» 
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 xiv. Penghao Su, Weiwei Zhanga, Yuejiao Hao, Gregg T. Tomy, FangYina, LisuChena, 

Yongsheng Ding, Yifan Li, Daolun Fenga «POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON 

CONTAMINATIONS ALONG SHIPPING LANES AND IMPLICATIONS OF SEAFARER 

EXPOSURE: BASED ON PAHS IN SHIP SURFACE FILMS AND A FILM-AIR-WATER 

FUGACITY MODEL», 2020 

 

 «The airborne PAHs along shipping lanes were as high as those in the haze above Beijing.» 

 «Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are one of the most toxic compounds in ship tailpipe 

exhausts.» 

 «In the coastal areas, ship tailpipe contaminants can pose significant environmental and health 

impacts on residents (Diesch et al., 2013; Miura et al., 2019; Ramacher et al., 2019; Sofiev et al., 2018; 

Tian et al., 2013). By comparison, along shipping lanes and ports, the concentrations of ship tailpipe 

contaminants are estimated to be much greater (Ausmeel et al., 2019; Johansson et al., 2017; Sofiev et al., 

2018) than coastal areas.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μηα γεληθή παξαηήξεζε επί ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ άληιεζεο ζηνηρείσλ: Όια ηα 

ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηα θείκελα ηνπ λαππεγείνπ (ηερληθή έθζεζε, ΜΠΔ), ζηηο κειέηεο ησλ 

απνβιήησλ ακκνβνιήο ηνπ ΔΜΠ, θαζψο θαη ζηηο ινηπέο αλαιχζεηο άιισλ εξγαζηεξίσλ, 

βξίζθνληαη ζηε δηάζεζή ηφζν ηεο ΟNEX, φζν θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, νη νπνίεο, 

ελδερνκέλσο, δελ ηα έζεζαλ ππφςε ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα ηα αμηνπνηήζεη ζην 

πιαίζην ηεο κειέηεο πνπ εθπφλεζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο ONEX. Όκσο, είλαη βέβαην, φηη ην 

ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. είρε πνιχ θαιχηεξε γλψζε ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη πνιχ 

θαιχηεξε πξφζβαζε ζε βηβιηνγξαθηθέο πεγέο απφ ην Παξαηεξεηήξην Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο 

χξνπ. Γη’ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, ε έθπιεμή καο ήηαλ κεγάιε φηαλ κάζακε φηη ζχκθσλα κε ηε 

κειέηε ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. ην λαππεγείν δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηε ξχπαλζε πνπ εληνπίζηεθε!!! 
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Ε. Ζ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. – ΤΕΖΣΖΖ 

 Μεηά ηα φζα παξνπζηάζηεθαλ έσο ηψξα, αο μαλαδνύκε πσο ζπλόςηζε ην ΔΛ.ΚΔΘ.Δ. 

ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ:  

 

 Χο πξνο ην κέγεζνο ηεο ξύπαλζεο, ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. αλαθέξεη:  

 α) γηα ηα ηδήκαηα, ζρεηηθά απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο αιεηθαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ, 

ζεκαληηθά απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο πνιπθπθιηθψλ αξσκαηηθψλ πδξνγνλάλζξαθσλ θαη 

απμεκέλεο ηηκέο γηα θάπνηα βαξέα κέηαιια, ηφζν εληφο ηνπ θφιπνπ φζν θαη ζην ζηαζκφ 

αλαθνξάο εθηφο ιηκέλα, θαη θπξίσο γηα ην ρξψκην Cr, ραιθφ Cu θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ γηα ηνλ 

ςεπδάξγπξν Zn θαη ην ληθέιην Ni. θαη  

 β) γηα ην ζαιαζζηλφ λεξφ, φηη είλαη ζε θαιή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε θαη εθφζνλ απηφ 

ζπλερηζηεί αλακέλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηδεκάησλ. 

 

 Χο πξνο ηηο ξππαληηθέο πεγέο, ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. αλαθέξεη φηη νη πνιιαπιέο  

αλζξσπνγελείο πηέζεηο πνπ πθίζηαηαη ε πεξηνρή επί πνιιέο δεθαεηίεο πξνθάιεζαλ ηε 

ζπζζψξεπζε ζπγθεθξηκέλσλ βαξέσλ κεηάιισλ θαη πνιπθπθιηθψλ αξσκαηηθψλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζην ζαιάζζην ππζκέλα, ε επηβάξπλζε πνπ δηαπηζηψζεθε αληηζηνηρεί ζε 

ρξνληθή πεξίνδν αξθεηψλ δεθαεηηψλ θαη δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε πξφζθαηεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηελ πεξηνρή. Δηδηθφηεξα, νη αιεηθαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο πνπ εληνπίζηεθαλ νθείινληαη ζηελ 

θίλεζε ησλ πινίσλ, νη Πνιπθπθιηθνί Αξσκαηηθνί Τξδνγνλάλζξαθεο πνπ εληνπίζηεθαλ 

πξνέξρνληαη απφ θαχζε νξγαληθήο χιεο θαη δελ κπνξεί λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηελ θπθινθνξία 

ησλ  πινίσλ ή κε λαππεγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Όζνλ αθνξά ηα βαξέα κέηαιια ε πεγή ηεο 

ξχπαλζεο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηηο πνιιαπιέο  αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ππήξραλ ζηελ πεξηνρή ελψ εηδηθά γηα ηε κεγάιε ξχπαλζε κε ρξψκην Cr ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. 

πηζαλνιφγεζε φηη νθείιεηαη ζηε παιαηφηεξε ιεηηνπξγία ησλ βπξζνδεςείσλ ζηελ παξάθηηα δψλε. 

 

 Αο επεμεξγαζηνύκε ιίγν θαη θάπνηεο θαίξηεο ππνζέζεηο ηνπ ΔΛ.ΚΔΘ.Δ.: 

 Σν κφλν ζεκείν ηεο κειέηεο, φπνπ αλαθέξεηαη πηζαλφηεηα ζπζρέηηζεο θάπνησλ εθ ησλ 

βαξέσλ κεηάιισλ πνπ εληνπίζηεθαλ κε ηε ζπληήξεζε ζθαθψλ, είλαη ην εμήο (ζει.23 ηεο κειέηεο): 

 «Σν ίδεκα ζηνλ ζηαζκό 9 παξνπζηάδεη ηνλ πςειόηεξν εκπινπηηζκό ζε όια ηα ηρλεκέηαιια….. Έρεη 

βξεζεί όηη πνιύ πςειέο ζπγθεληξώζεηο κεηάιισλ όπσο Cu, Zn, Pb, Cd, θαη Sn ζπζζσξεύνληαη ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο σο απνηέιεζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ  ζπληήξεζεο ζθαθώλ …..», φκσο, ακέζσο 

ζπεχδεη λα απνθιείζεη ην ελδερφκελν απηφ ζηελ πεξίπησζε ηεο Δξκνχπνιεο, ιέγνληαο φηη: 
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«ηελ πεξίπησζε όκσο ηνπ θόιπνπ ηεο  Δξκνύπνιεο, ν Pb παξνπζηάδεη κέηξην εκπινπηηζκό, ελώ ην Cd 

αληρλεύζεθε ζε κηθξέο  ζπγθεληξώζεηο. ….». Δηδηθά γηα ηνλ ςεπδάξγπξν ην ραιθφ θαη ην ρξψκην 

αλαθέξεη πεξεηαίξσ: «ύκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, ηα κέηαιια Zn θαη Cu ππάξρνπλ ζηα  

πθαινρξώκαηα ησλ πινίσλ …. Σν Cr, ην νπνίν δελ ζπζρεηίδεηαη κε δξαζηεξηόηεηεο λαπζηπινΐαο θαη 

ζπληήξεζεο ζθαθώλ, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πςειέο ζπγθεληξώζεηο ζε όιν ηνλ θόιπν αιιά ζπγρξόλσο θαη 

πςειό  ππόβαζξν πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε παιαηόηεξεο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο πνπ  

επζύλνληαη γηα ηελ απειεπζέξσζε Cr ζην πεξηβάιινλ, όπσο ε βπξζνδεςία.»  

  

 Όκσο, ην γεγνλφο φηη ν κφιπβδνο παξνπζηάδεη θαηά ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. «κέηξην» εκπινπηηζκφ 

θαη φηη ην θάδκην αληρλεχζεθε ζε κηθξέο ζπγθεληξψζεηο δελ ζεκαίλεη φηη ηα κέηαιια Cu, Zn, Pb, 

Cd, θαη Sn παχνπλ λα απνηεινχλ ζηνηρεία ζρεηηδφκελα κε ηε λαππεγνεπηζθεπή ζηελ 

Δξκνχπνιε. Δηδηθά γηα ηνλ κφιπβδν βξέζεθε, ζηε ζέζε 9, ζπληειεζηήο εκπινπηηζκνχ (EF) 

4.38 θαη ζπγθέληξσζε 63.6 mg/kg ε νπνία δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ακειεηέα (είλαη κεηαμχ 

ησλ ERL θαη ERM) θαη εμ’ νξηζκνχ άζρεηε κε ηε ζπληήξεζε ζθαθψλ ηεο Δξκνχπνιεο. Σν 2019, 

ην ίδην ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ., είρε κεηξήζεη ζην δείγκα ηεο Aegean Rebreath ζπγθέληξσζε κνιχβδνπ 

πνιχ πην απμεκέλε 135 mg/kg (αξθεηά πάλσ απφ ην ERM). Δπηπιένλ, ζηε ζέζε 9 ην 

ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. βξήθε κηα πξφζθαηε έληνλα απμεηηθή ηάζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ κνιχβδνπ: 

 

 

 

 Έρνληαο απηά ηα επξήκαηα, θαη εθφζνλ ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. απνζχλδεζε ηελ πηζαλφηεηα ε 

παξνπζία ηνπ κνιχβδνπ ζηα ηδήκαηα λα νθείιεηαη (θαη) ζηε λαππεγνεπηζθεπή, θαηά ηε γλψκε 

καο, ζα έπξεπε λα αλαθέξεη θάπνηα/εο πηζαλή/εο ξππνγφλν/εο πεγή/έο κνιχβδνπ πνπ λα 

δηθαηνινγεί ηε δηαζπνξά ηνπ κνιχβδνπ πνπ εληφπηζε (φζνλ αθνξά ζηα πξφζθαηα, ηνπιάρηζηνλ, 

ηδήκαηα).  
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 ην ζεκείν απηφ ππελζπκίδνπκε φηη ν πξφεδξνο ηεο ONEX δελ είρε δηαπηζηψζεη θακία 

ζπζρέηηζε ηνπ κνιχβδνπ πνπ είρε εληνπηζηεί ζην δείγκα ηεο Aegean Rebreath, κε ην λαππεγείν 

(πξβι. «:Δελ μέξσ πνηνο έρεη θάλεη ηηο κεηξήζεηο θαη κηιάεη γηα θάπνηα βαξέα κέηαιια ηα 

νπνία -κε κηα πξώηε καηηά αλ δεη θάπνηνο- πξνέξρνληαη από κόιπβδν ν νπνίνο θπξίσο 

πξνέξρεηαη από κπαηαξίεο απηνθηλήησλ ή κπαηαξίεο κηθξώλ αιηεπηηθώλ»). 

 

 Όζνλ αθνξά ζην ρξψκην Cr, ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. ην απνζχλδεζε ηειείσο απφ ηε ζπληήξεζε 

ζθαθψλ θαη απέδσζε ηελ παξνπζία ηνπ ζηηο ινηπέο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

παξειζφληνο, θαη δε ηα βπζξνδεςεία, ηα νπνία έρνπλ ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγνχλ πξηλ πνιιέο 

δεθαεηίεο. Πξνέβε δε ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα ελψ θαηέγξαςε ηεξάζηηεο επηθαλεηαθέο 

ζπγθεληξψζεηο ρξσκίνπ ζηε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δψλε θαη ζπγρξφλσο πνιχ κηθξφηεξεο ζηελ 

πεξηνρή πνπ παιηά βξηζθφηαλ ηα βπξζνδεςεία. Γελ κπνξεί λα απνηειεί ινγηθό ζπκπέξαζκα 

όηη όιε ε ξύπαλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξειζόληνο θηλήζεθε θαη απνηέζεθε 

επηιεθηηθά ζην βπζό  γύξσ από ηε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δώλε αιιά θαη έμσ από ην 

ιηκάλη!  

 

 

 Όκσο, εθηφο απφ ηε ινγηθή, παξαηεξνχκε φηη θαη ε ζεκειίσζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο 

απηνχ απφ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. δελ είλαη επαξθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην ζπκπέξαζκα ζεκειηψλεηαη ζηε 

παξαδνρή φηη ηα βπξζνδεςία ρξεζηκνπνηνχλ ρξψκην, ρσξίο ζπγρξφλσο λα ιακβάλεηαη ππφςε 

φηη ην ρξψκην είλαη ζηνηρείν πνπ ζρεηίδεηαη θαη κε ηε λαππεγνεπηζθεπή (ελδερνκέλσο θαη κε 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο). Δίλαη ζαθέο φηη ε επηζηεκνληθή γλψζε θαη ε εκπεηξία ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ., 

δελ καο επηηξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη δελ γλψξηδε φηη ην ρξψκην Cr ζρεηίδεηαη ηππηθά (θαη) κε 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

 Δπηπιένλ θαη ηα επξήκαηα απφ ηνπο ππξήλεο δελ ππνζηεξίδνπλ σο ινγηθφ ην 

ζπκπέξαζκα απηφ. Αλ ην ρξψκην πνπ είρε εηζέιζεη ζηνλ θφιπν απφ ηελ πεξηνρή ησλ 

βπξζνδεςείσλ κεηαθέξνληαλ κε ηα ρξφληα πξνο ηελ θεληξηθή πεξηνρή ηνπ θφιπνπ ζα ήηαλ 
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αλακελφκελν λα επεξεάδεη θαη ηνπο ηξείο ππξήλεο κε ζρεηηδφκελα κνηίβα, κηαο θαη πξφθεηηαη γηα 

πνιχ γεηηνληθέο ζέζεηο. Όκσο ζηνπο ππξήλεο Core2 θαη 9 (πνπ είλαη νη πιεζηέζηεξνη ζηηο πισηέο 

δεμακελέο) θαηαγξάθεηαη  κηα έληνλα απμεηηθή ξχπαλζε ρξσκίνπ Cr ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε 

νπνία φκσο ξχπαλζε δελ παξαηεξείηαη θαη ζηνλ ππξήλα Core1 (πνπ είλαη πην απνκαθξπζκέλνο από 

ζηηο πισηέο δεμακελέο) θαη ν νπνίνο πξαθηηθά παξακέλεη αλεπεξέαζηνο. Απηφ θαηαδεηθλχεη φηη ε 

έληνλα απμεηηθή ξχπαλζε ρξσκίνπ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη άιιεο πηζαλέο πεγέο. 

 

 

 

  Δπίζεο θαη ε εθξεθηηθή αχμεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ ρξσκίνπ ζηελ 

πιεζηέζηεξε ζέζε ηνπ λαππεγείνπ (9), θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ην 

ζπκπέξαζκα φηη γηα ηε ξχπαλζε Cr (ζήκεξα) επζχλνληαη απνθιεηζηηθά ηα βπξζνδεςεία ηνπ 

παξειζφληνο:  
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 Παξακέλεη επίζεο κπζηήξην θαη ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεπθξίληζεο απφ ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. θαη ε 

δηαηχπσζε ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο ξππαληηθέο πεγέο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζε 

πςειέο (αιεηθαηηθνί) έσο ηεξάζηηεο (ΠΑΤ) ζπγθεληξψζεηο. Γηα ηνπο αιεηθαηηθνχο 

πδξνγνλάλζξαθεο ζηα ζαιάζζηα ηδήκαηα, θάλεη ιφγν γηα ήπηα ξχπαλζε απφ  πεηξειαηνεηδή, 

εηθφλα πνπ είλαη ζπλεζηζκέλε ζηα ιηκάληα ελψ ζε φηη αθνξά ηνπο Πνιπθπθιηθνχο Αξσκαηηθνχο 

Τδξνγνλάλζξαθεο αλαθέξεη φηη πξνέξρνληαη απφ θαχζε νξγαληθήο χιεο (ρσξίο λα αλαθέξεη 

θάπνηα γλσζηή ξππαληηθή πεγή) θαη δηεπθξηλίδεη φηη ε έληνλε παξνπζία ηνπο δελ κπνξεί λα 

ζπζρεηηζηεί κε λαππεγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γηαηππψλεη δε απηφ ην ζπκπέξαζκα ηε ζηηγκή πνπ 

ε πιεηνςεθία ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζρεηίδνληαη άκεζα κε πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ λαππεγνεπηζθεπή θαη ζπγθεθξηκέλα κε ρξψκαηα, πθαινρξψκαηα, 

δηαιχηεο, πιηθφ ακκνβνιήο, θαζψο θαη άιια ρεκηθά, αιιά θαη κε θαχζεηο θαηά ηνλ ειιηκεληζκφ 

πνιιψλ πινίσλ ηαπηφρξνλα ζηηο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαη νη κέγηζηεο 

ζπγθεληξψζεηο ηνπο εληνπίζηεθαλ ζηε πεξηνρή ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο δψλεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα νη πεξηνρέο πξνζέγγηζεο επηβαηεγψλ πινίσλ θαη ινηπψλ ζθαθψλ είλαη πνιχ 

θαζαξφηεξεο. 

 

 Γηα λα γίλεη ζαθέζηεξν φηη ε φπνηα ξχπαλζε δελ ζρεηίδεηαη κε ζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο,  ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ αλαθέξεη φηη: «Ζ πεγή ηεο ξύπαλζεο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί 

ζηηο πνιιαπιέο  αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ππήξραλ ζηελ πεξηνρή». Σν ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. 

αλαθέξεηαη, απνθιεηζηηθά, ζηηο πνιιαπιέο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξειζφληνο, 

σο πεγέο ηεο ξχπαλζεο, ρσξίο όκσο λα πξνζδηνξίδεη θάπνην ρξνληθό ζεκείν πνπ ζεσξεί 

πηζαλόλ όηη ζηακάηεζαλ απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο. Τπφ πξνυπνζέζεηο αλακέλεη θαη 

«βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ηδεκάησλ κε ηελ πάξνδν ηνπ  ρξόλνπ». Δίλαη ζαθέο φηη ν 

αλαγλψζηεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο κειέηεο απνθνκίδεη ηε εληχπσζε φηη ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. δελ 

ζεσξεί φηη ζήκεξα πθίζηαληαη ζπζηεκαηηθέο ξππαληηθέο πεγέο ηνπ ιηκέλα (πιελ ηεο 

λαπζηπινΐαο). 

 

 Δπεηδή φκσο, φια ηα ζηνηρεία θαη νη ελψζεηο πνπ ηππηθά ζρεηίδνληαη ΚΑΗ κε ηηο 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο εληνπίζηεθαλ ζε πνιχ πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζην ιηκέλα θαη 

κάιηζηα ζηε πιεηνςεθία ηνπο παξνπζίαζαλ κέγηζηεο ζπγθεληξψζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο δψλεο (σο ήηαλ αλακελφκελν ηνπιάρηζηνλ γηα φπνηνλ έρεη εηθφλα ηνπ 

ρψξνπ), θαζίζηαληαη βαζαληζηηθά ηα εξσηήκαηα:  
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 «Πώς είναι δυνατόν, να εντοπιστήκαν στα ιζήματα βαρέα μέταλλα και υδρογονάνθρακες 

(αλειφατικοί, ΠΑΥ, κ.α.) που σχετίζονται με ναυπηγεία, με μέγιστες μάλιστα συγκεντρώσεις γύρω 

από το ναυπηγείο, και το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. να μην αποδίδει στη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα 

την παραμικρή συμμετοχή στην ρύπανση του κόλπου;».  

 

 «Πώς είναι δυνατόν να έχει καταγράψει ότι τα στοιχεία τα οποία, τυπικά, σχετίζονται με τη 

ναυπηγοεπισκεύη, παρουσιάζουν μια εκρηκτική αύξηση των συγκεντρώσεων στις μέρες μας και να 

μιλάει μόνο για παρελθόν, και ειδικά για το χρώμιο Cr μόνο για τα βυρσοδεψεία του πολύ μακρινού 

παρελθόντος;» 

 

 ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζπκεζνχκε θαη ηε δήισζε ηνπ πξφεδξνπ ηεο ONEX ζρεηηθά 

κε ηηο πηζαλέο ξππαληηθέο πεγέο ηνπ θφιπνπ:  «…Γελ γλσξίδσ αλ ππάξρνπλ βαξέα κέηαιια. Τα 

ηειεπηαία ρξόληα δελ ήκνπλ εδώ, δελ είρα γελλεζεί, κάιινλ νύηε θαη θαλείο από εζάο δελ ήηαλ 

εδώ ηα ηειεπηαία 300 ρξόληα. ….. Δελ ήκνπλ εδώ όηαλ ππήξραλ ηα βπξζνδεςεία πνπ 

έπεθηαλ ζην ιηκάλη ….» 
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Τα συμπεράσματα μας 

 χκθσλα κε ηηο εμαγγειίεο εκπιεθφκελσλ Αξρψλ ηεο πνιηηείαο (Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, Γήκνο χξνπ Δξκνχπνιεο), ν ζθνπφο ηεο 

ζπζηεκαηηθήο κειέηεο πνπ ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλέρεηα ησλ ελδείμεσλ γηα 

ξχπαλζε βαξέσλ κεηάιισλ πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ απφ ηελ Aegean Rebreath, ζα ήηαλ ε 

απνηχπσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο ηεο ξχπαλζεο ηνπ ιηκέλα θαζψο θαη ν εληνπηζκφο ησλ 

ξππαληψλ. Ζ πνιηηεία δελ ρξεκαηνδφηεζε θακία ηέηνηα κειέηε. Αλη’ απηνχ, ε ONEX 

ρξεκαηνδφηεζε κηα κειέηε (ηελ ππφ ζπδήηεζε κειέηε), ε νπνία εθπνλήζεθε ζε ζπλέρεηα 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο πνπ ππέγξαςε κε ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. Γελ γλσξίδνπκε ην αθξηβέο ζπκβαηηθφ 

αληηθείκελν ηεο έξεπλαο πνπ αλαηέζεθε ζην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.. Γελ γλσξίδνπκε αλ ζην ζπκβαηηθφ 

αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαλ θαη ν εληνπηζκφο ησλ ξππαληψλ ή κφλν ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

εχξνπο ηεο ξχπαλζεο. Απηφ πνπ είλαη ζαθέο απφ ηελ δεκνζηνπνηεκέλε κειέηε, είλαη φηη ην 

ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. δίλεη απάληεζε γηα ην εύξνο ηεο ξύπαλζεο, αιιά, νπζηαζηηθά, δελ δίλεη 

απάληεζε γηα ηνπο ξππαληέο.  

 

 ρεηηθά κε ην κέγεζνο ηεο ξχπαλζεο ησλ ηδεκάησλ, ε απιή παξαηήξεζε ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ θαη ησλ δεηθηψλ πνπ θαηαγξάθεη ε κειέηε, θαηαδεηθλχεη 

γεληθψο ζνβαξή θαη βαξηά ξχπαλζε ηνπ θφιπνπ ηεο Δξκνχπνιεο, πνιχ βαξχηεξε απφ απηή 

πνπ είρε θαηαγξαθεί ην 2019 απφ δείγκα ηεο Aegean Rebreath. Ζ ζχγθξηζε ηεο Δξκνχπνιεο κε 

ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, ηε Γξαπεηζψλα, ην Κεξαηζίλη, ηελ Διεπζίλα, ην Αιηβέξη, ηελ Αληίθπξα θαη 

ηελ Ηεξηζζφ, έδεημε φηη ε Δξκνχπνιε βξίζθεηαη κε ηηο κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο θάπνησλ 

βαξέσλ κέηαιισλ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο πεξηνρέο καο. πγθεθξηκέλα ε ζχγθξηζε 

ζε κέζεο ηηκέο κε ηηο πεξηνρέο απηέο έδεημε φηη ε Δξκνχπνιε βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε ζε 

ρξψκην Cr θαη ραιθφ Cu (πίζσ κφλν απφ ηελ Αληίθπξα γηα ην ρξψκην Cr, θαη πίζσ κφλν απφ 

ηνλ Πεηξαηά γηα ηνλ ραιθφ Cu). ε απφιπηεο ηηκέο, ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηνπ θφιπνπ (ζηε ζέζε 

9), θαηαγξάθεθε ζπγθέληξσζε ραιθνχ Cu ζρεδφλ ηξηπιάζηα ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο πεξηνρήο 

κειέηεο θαη ππεξδηπιάζηα ζπγθέληξσζε ρξσκίνπ Cr. 

 

 Ζ γεληθή εηθφλα ηνπ ιηκέλα δείρλεη φηη ε κεγαιχηεξε ξχπαλζε ηφζν ησλ βαξέσλ 

κεηάιισλ φζν θαη ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ εληνπίδεηαη ζην θεληξηθφ θνκκάηη ηνπ θφιπνπ κε ηε 

λφηηα θαη ηε βφξεηα πιεπξά ηνπ λα εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν επηβαξπκέλεο. ηα ζεκεία θνληά ζην 

λαππεγείν εληνπίδνληαη νη κέγηζηεο ηηκέο ηφζν ησλ ζπγθεληξψζεσλ φζν θαη ησλ ζπληειεζηψλ 

εκπινπηηζκνχ (EF) ηεο πιεηνςεθίαο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ πνπ εμεηάζηεθαλ, αιιά θαη ησλ 

δεηθηψλ πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ (MPI), κε ηε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε λα εληνπίδεηαη ζηε ζέζε 9 
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ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηνπ ιηκέλα, κπξνζηά απφ ηηο πισηέο δεμακελέο, ζέζε ζηελ νπνία 

θαηαγξάθεθε κηα πνιύ κεγάιε αύμεζε ηεο ξππαληηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηα ηειεπηαία 

ρξόληα. Αληίζηνηρα, θαη νη ζπγθεληξψζεηο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηα ηδήκαηα θαηαγξάθεθαλ 

απμεκέλεο. Δηδηθά νη ζπγθεληξψζεηο ησλ Πνιπθπθιηθψλ Αξσκαηηθψλ Τδξνγνλαλζξάθσλ εληφο 

ηνπ θφιπνπ ήηαλ πάξα πνιχ πςειέο, πςειφηεξεο απφ φιεο ηηο ζεσξνχκελεο σο βαξηά 

ξππαζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κε ηηο νπνίεο ζπγθξίζεθαλ. 

 

 Χο πξνο ηελ ηνμηθφηεηα ησλ ηδεκάησλ ηνπ θφιπνπ βξέζεθε φηη πιεζηάδεη ην φξην 

ηνμηθφηεηαο ηεο Οδεγίαο ηνπ Καλαδά θαη πξνζεγγίδεη ηνμηθφηεηεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε 

πεξηνρή ηνπ αξσληθνχ πνπ απνξξίπηνληαη βπζνθνξήκαηα.  

 

 Με αλακελφκελν θαη εμαηξεηηθά αλεζπρεηηθφ εχξεκα είλαη ε πνιχ ζνβαξή ξχπαλζε ησλ 

ηδεκάησλ πνπ εληνπίζηεθε εθηφο ιηκέλα (ζεκείν 1), ηφζν κε βαξέα κέηαιια φζν θαη κε 

Πνιπθπθιηθνχο Αξσκαηηθνχο Τδξνγνλάλζξαθεο!!! Απηφ είλαη ίζσο ην νπζηαζηηθφηεξν εχξεκα 

ηεο κειέηεο. Γελ ήηαλ θαζφινπ αλακελφκελν φηη εθηφο ιηκέλα ν βπζφο ηεο Δξκνχπνιεο ζα έρεη 

ζπγθέληξσζε ρξσκίνπ Cr ηξηπιάζηα απφ ηε κέζε ηηκή ηεο Γξαπεηζψλαο θαη ηνπ Κεξαηζηλίνπ 

θαη Πνιπθπθιηθνχο Αξσκαηηθνχο Τδξνγνλάλζξαθεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηα δπζκελέζηεξα ζεκεία 

ηεο Διεπζίλαο. Απνηειεί κπζηήξην κηα ηφζν ζνβαξή ξχπαλζε εθηφο ηνπ ιηκέλα θαη ζίγνπξα 

απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην κέγεζνο ηεο πεξηνρήο πνπ έρεη 

ξππαλζεί, ην πξαγκαηηθφ εχξνο ηεο ξχπαλζεο θαη νπσζδήπνηε νη ξππαληηθέο πεγέο. Γελ 

ζέινπκε λα πηζηέςνπκε φηη ε πεξηνρή εθηφο ηνπ ιηκέλα είλαη ηφζν πνιχ ξππαζκέλε. 

 

 Όζνλ αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ξππαληηθψλ πεγψλ, ε κειέηε δελ έδσζε νπζηαζηηθέο 

απαληήζεηο. Γελ κπνξεί λα απνηειεί ηθαλνπνηεηηθφ ζπκπέξαζκα κηαο εκπεξηζηαησκέλεο 

κειέηεο φηη, γεληθψο, νη πνιιαπιέο  αλζξσπνγελείο πηέζεηο πνπ πθίζηαηαη ε πεξηνρή επί πνιιέο 

δεθαεηίεο πξνθάιεζαλ ηε ζπζζψξεπζε ζπγθεθξηκέλσλ βαξέσλ κεηάιισλ θαη πνιπθπθιηθψλ 

αξσκαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζην ζαιάζζην ππζκέλα, ελψ νη κειεηεηέο είραλ ζηε δηάζεζε 

ηνπο πνιιά γλσζηά ζηνηρεία γηα ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ηηο πθηζηάκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ (πξνθαλή) ηαπηνπνίεζε ησλ 

ξππαληψλ.  

 

 Ζ δηαηχπσζε ηνπ ζπκπεξάζκαηνο φηη: «ε πεγή ηεο ξύπαλζεο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηηο 

πνιιαπιέο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ππήξραλ ζηελ πεξηνρή», αθελφο δελ έρεη θακία 

ρξεζηκφηεηα θαη αθεηέξνπ δελ ρξεηάδνληαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κειέηε γηα λα δηαπηζησζεί. 
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Θεσξνχκε φηη είλαη απηνλφεην, εηδηθά αλ σο παξειζφλ νξίζνπκε ην ρξφλν πξηλ απφ ηελ εκέξα 

δεηγκαηνιεςίαο (Απξίιην 2022) θαη φρη ην ρξφλν πξηλ ηελ αλάιεςε ηνπ λαππεγείνπ απφ ηελ 

ONEX.  

 

 Ζ άπνςε ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ., φηη, ε φπνηα ξχπαλζε δελ κπνξεί λα απνδνζεί θαζφινπ ζε 

πξφζθαηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαη ζηε πεξηνρή, δηαηππψζεθε ρσξίο θακία απφδεημε 

θαη ρσξίο πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο –νξφζεκν- πνπ ζηακάηεζε θαηά ηελ άπνςή ηνπ 

ε ξχπαλζε, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ είρε ζηα ρέξηα ηνπ επξήκαηα πνπ έδεηρλαλ θνξχθσζε ηεο 

ξχπαλζεο ζηα πην πξφζθαηα ρξφληα. Δηδηθά σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπ λαππεγείνπ ζηε 

ξχπαλζε, ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. είρε θαη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο δεηγκάησλ απφ ην λαππεγείν πνπ 

ιεηηνπξγεί ΚΑΗ ζήκεξα, ην νπνίν κάιηζηα  ήηαλ ν θαη ν εληνιέαο ηεο κειέηεο.  

 

 Οη κεγάιεο επηθαλεηαθέο ζπγθεληξψζεηο, ηαπηφρξνλα, βαξέσλ κεηάιισλ θαη 

Πνιπθπθιηθψλ Αξσκαηηθψλ Τδξνγνλάλζξαθσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ εθηφο ιηκέλα φπνπ 

ππάξρνπλ ξεχκαηα θαη ζπλήζεηο ηζρπξνί άλεκνη, δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ άπνςε ηνπ 

ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. (σο πξνο ηηο ξππαληηθέο πεγέο) πεξί ηππηθήο ξχπαλζεο ηεο πεξηνρήο ιφγσ 

ιηκεληθήο ρξήζεο, άιια νχηε θαη φηη πξφθεηηαη απνθιεηζηηθά γηα παξειζνχζεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαχζεσλ μεξάο θαη βπξζνδεςείσλ.   

 

 πλνςίδνληαο, ε κειέηε ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. ηελ νπνία εθπφλεζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο ONEX, 

κε ηα φπνηα επηκέξνπο πξνβιήκαηα ηεο, θαηαδεηθλχεη φηη ππάξρεη βαξηά ξχπαλζε ηεο πεξηνρήο 

πνπ κειεηήζεθε (ιηκέλαο θαη ζεκείν εθηφο ιηκέλα). Ζ δηαηχπσζε φκσο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο 

είλαη ηέηνηα πνπ παξνπζηάδεη ηα επξήκαηα σο πξνο ην κέγεζνο ηεο ξχπαλζεο «ζηξνγγπιεκέλα», 

θαζεζπράδνληαο νπζηαζηηθά ηελ θνηλσλία ηεο χξνπ ρσξίο απηφο ν εθεζπραζκφο λα ζηεξίδεηαη 

ζηα επξήκαηα ηεο ίδηαο ηεο κειέηεο.  

 

 Σέινο, παξά ην γεγνλφο φηη ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. εληφπηζε φια εθείλα ηα ξππαληηθά ζηνηρεία 

πνπ ηππηθά ζρεηίδνληαη κε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα (πξβι. παξαηηζέκελεο πεγέο i, ii, iii, 

iv, v, vi, vii, viii, xiv), ππνζηήξημε φηη ε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, νπζηαζηηθά, δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρξνληθή ξχπαλζε(!) θαζεζπράδνληαο πεξαηηέξσ ηελ θνηλσλία ηεο χξνπ. 
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Μια πολύ σημαντική δήλωση 

 Ο θ. Γηάλλεο Υαηδεαλέζηεο, ρεκηθφο σθεαλνγξάθνο, είλαη ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο 

ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. γηα ηε ξχπαλζε ηνπ θφιπνπ ηεο Δξκνχπνιεο. Ο θ. 

Υαηδεαλέζηεο  δέρηεθε ην εξψηεκα “Δίλαη όκσο ηα βπξζνδεςεία ε κόλε «αλαγλσξίζηκε» πεγή 

ξύπαλζεο ζην ιηκάλη ηεο ύξνπ;” απφ ηελ εθεκεξίδα "Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ" θαη έδσζε ηελ εμήο 

απάληεζε: «Γηα ην ρξώκην είλαη κηα πνιύ πηζαλή πεγή.  Γηα ηα ππόινηπα έρνπλ παίμεη ξόιν όιεο 

νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηαρξνληθά ππήξραλ ζηελ πεξηνρή, ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο 

δώλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο. Απηό πνπ είλαη ζίγνπξν είλαη όηη ν ππζκέλαο εθεί πθίζηαηαη 

ξύπαλζε ηνπιάρηζηνλ 50-60 ρξόληα». 

 

 Ζ  "ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ" θαηάιαβε απηφ πνπ ζα θαηαιάβεη ζρεδφλ ην ζχλνιν φζσλ 

δηαβάζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. θαη ζεψξεζε ζθφπηκν λα δεηήζεη ηηο απηνλφεηεο 

δηεπθξηλήζεηο. Ο θ. Υαηδεαλέζηεο,  ελδερνκέλσο αληηιακβαλφκελνο φηη, ην ζπκπέξαζκα ηεο 

κειέηεο ηνπ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε θαη κε ηε επηζηεκνληθή γλψζε θαη κε ηελ θνηλή ινγηθή -φηαλ 

ζε έλα θιεηζηφ θφιπν κε ηεξάζηηα (γλσζηή) λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηα 50-60 

ρξφληα πνπ αλαθέξεη, έρεη απνθιείζεη ηελ πηζαλφηεηα απηή δξαζηεξηφηεηα λα έρεη πξνθαιέζεη 

κέξνο ηεο ξχπαλζεο-, αηζζάλζεθε ηελ αλάγθε λα πεη απηφ πνπ απέθπγε λα γξάςεη ζηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπ, φηη δειαδή:  «ΚΑΗ ε λαππεγνεπηζθεπή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο 

ξππνγόλεο δξαζηεξηόηεηεο». Γειαδή λα δηεπθξηλίζεη φηη παξά ην γεγνλφο φηη δελ ζπλέδεζε  

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο λαππεγνεπηζθεπήο (π.ρ., ραιθφ Cu, ρξψκην Cr, ςεπδάξγπξν Zn 

θαη πδξνγνλάλζξαθεο) κε ηε λαππεγηθή δξαζηεξηφηεηα εληνχηνηο θαη απηή ε δξαζηεξηφηεηα 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο ξππαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξειζφληνο. 

  

 Έλα κηθξφ θελφ κέλεη απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ απηή, γηαηί εμαθνινπζεί λα κηιάεη γηα 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξειζφληνο (:«πνπ ππήξραλ ζηε πεξηνρή») θαη λα ζπλδέεη ην ρξψκην Cr 

(πηζαλνινγψληαο) απνθιεηζηηθά κε ηα βπξζνδεςεία κε δηαπηζηψλνληαο θακία ζρέζε ηνπ 

ρξσκίνπ κε ηε λαππεγνεπηζθεπή(!). Διπίδνπκε λα δψζεη δηεπθξηλίζεηο θαη γη’ απηά. 

*"Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", 18.12.2022: «Τη ςοβαρθ ρφπανςη του πυιμένα του λιμανιοφ τησ Σφρου επιβεβαιώνει μελέτη 

του Ελληνικοφ Κέντρου Θαλαςςίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)» 

https://www.kathimerini.gr/society/562189594/varea-metalla-ston-vytho-tis-syroy-erotimata-stin-epifaneia/ ] 

 

 Έρνπκε ινηπόλ, νλνκαηηζκέλε από ηνλ επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηεο κειέηεο, 

εθηόο από ηα βπξζνδεςεία ηηο θαύζεηο θαη ζπλήζε ηε ιηκεληθή ρξήζε, άιιε κηα 

ξππαληηθή πεγή ηνπ θόιπνπ ηεο Δξκνύπνιεο, ηε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δώλε.  

https://www.kathimerini.gr/society/562189594/varea-metalla-ston-vytho-tis-syroy-erotimata-stin-epifaneia/
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 Ζ φςηκε δηεπθξίληζε ηνπ θ. Γηάλλε Υαηδεαλέζηε -κε δήισζή ηνπ ζε εθεκεξίδα(!) κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο- φηη ζηηο παξειζνχζεο ξππνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δψλε απιά πηζηνπνηεί ην πξνθαλέο γηα θάζε 

πεξηνρή πνπ ιεηηνπξγεί λαππεγείν θαη κάιηζηα ζε αλνηρηέο ζπλζήθεο (όζν θη αλ ζηε ύξν ππάξρεη 

κηα δπζθνιία λα ην παξαδερζνύκε). Δίλαη φκσο αθαηαλφεην  γηαηί παξέιεηςε λα ζπκπεξηιάβεη απηή 

ηε δηεπθξίληζε ζηα επίζεκα ζπκπεξάζκαηά ηεο κειέηεο ηνπ, ελψ αληηζέησο, ζπκπεξηέιαβε 

αξθεηέο επηζεκάλζεηο φηη θακία παξάκεηξνο ηεο ξχπαλζεο πνπ εληνπίζηεθε δελ ζρεηίδεηαη κε 

ηε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα!!!  

 

 Γηα απηό ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζεη ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. αλ αθελόο πηνζεηεί ηε 

δηαπίζησζε ηνπ θ. Υαηδεαλέζηε όηη θαη ε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δώλε 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ξππαληηθέο πεγέο ηνπ παξειζόληνο θαη αθεηέξνπ αλ πξάγκαηη 

ππνζηεξίδεη όηη ην λαππεγείν -ην νπνίν απνηειεί ζήκεξα ηε δεζπόδνπζα δξαζηεξηόηεηα 

εληόο ηνπ ιηκέλα θαη ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ θαη εθαξκόδεη ηηο ίδηεο αθξηβώο κεζόδνπο όπσο 

θαη ζην παξειζόλ ησλ αλνηρηώλ ακκνβνιώλ, πδξνβνιώλ θαη βαθώλ - δελ είλαη πιένλ 

ξππαληηθή πεγή. Αλ πξάγκαηη ππνζηεξίδεη θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα θαηαδείμεη θαη ην 

ρξνληθό νξόζεκν ην νπνίν θαηά ηε γλώκε ηνπ ζεκαηνδόηεζε ηε κεηαηξνπή ηνπ 

λαππεγείνπ από ξππαληηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ παξειζόληνο ζε κε ξππαληηθή 

δξαζηεξηόηεηα ηνπ ζήκεξα.   

 

 Μέρξη λα ππάξμνπλ απηέο νη θξίζηκεο δηεπθξηλίζεηο ζέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη, ην 

ΔΛ.ΚΔΘ.Δ νξίδεη σο «παξειζνχζεο δξαζηεξηφηεηεο» φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθήζεθαλ 

ζηε πεξηνρή πξηλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2022 πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηε δεηγκαηνιεςία.  

 

 Αο κε μερλάκε φηη ν πιεζπζκφο ηεο χξνπ ήηαλ εθηεζεηκέλνο ζηα ηνμηθά βαξέα κέηαιια 

θαη ζηνπο πδξνγνλάλζξαθεο πνπ εληνπίζηεθαλ, γηα πνιιέο δεθαεηίεο ζην παξειζφλ θαη ζα είλαη 

πξάγκαηη ραξκφζπλν γεγνλφο αλ ζηηο κέξεο καο έρεη ζηακαηήζεη απηή ε έθζεζε θαη απηφ λα 

πηζηνπνηείηαη κε αδηάζεηζηα επηζηεκνληθά ζηνηρεία. 
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Ανάγκη συμπληρωματικής δειγματοληψίας και μελέτης 

 Έρνληαο κείλεη αλαπάληεηα ηα πνιχ θαίξηα εξσηήκαηα πνπ αλέκελαλ απαληήζεηο απφ ηε 

εμαγγειζείζα κειέηε, ήηνη: 

- Πνηεο είλαη απηέο νη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ «παξειζφληνο» πνπ έρνπλ 

πξνθαιέζεη ηφζν βαξηά ξχπαλζε; 

- Ση κέξνο ηεο ξχπαλζεο πνπ εληνπίζηεθε αληηζηνηρεί ζηε θάζε κία δξαζηεξηφηεηα; 

- Τπάξρνπλ ελεξγέο ξππαληηθέο πεγέο ζήκεξα, θαη πνηεο; 

- Σν λαππεγείν απνηειεί ξππαληηθή πεγή ζήκεξα; 

- Πνπ νθείιεηαη ε εθξεθηηθή αχμεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηα 

επηθαλεηαθά ηδήκαηα (ηα ηειεπηαία ρξφληα); 

θαζψο θαη έλα λέν εξψηεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο, ήηνη: 

- Πνην είλαη ην πξαγκαηηθφ εχξνο ξχπαλζεο εθηφο ηνπ ιηκέλα θαη πνπ νθείιεηαη ε 

ξχπαλζε απηή; 

είλαη ζαθέο φηη ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. ζα πξέπεη λα δψζεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα απηά  

αμηνπνηψληαο, ζην ζχλνιφ ηνπο, ηα επξήκαηα απφ ηελ πεξηνρή θαη ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ή πνπ είλαη εχθνια πξνζβάζηκα. ε θάζε πεξίπησζε ζα ήηαλ απαξαίηεηε κηα 

ζπκπιεξσκαηηθή θαη ζηνρεπκέλε κειέηε ε νπνία ζα ζπγθεληξψζεη επηπιένλ ζηνηρεία 

πξσηίζησο γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ εχξνπο ηεο ξχπαλζεο εθηφο ηνπ ιηκέλα αιιά θαη γηα λα 

ζπγθεληξσζνχλ επηπιένλ ζηνηρεία γηα ηηο λαππεγνεπηθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο 

ην ΔΛ.ΚΔΘ.Δ. δελ δηέθξηλε ζπζρέηηζε κε ηε βαξηά ξχπαλζε πνπ εληφπηζε. Φπζηθά, κηα ηέηνηα 

κειέηε ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ πνιηηεία. 

 

 Ο εληνπηζκφο ησλ ξππαληηθψλ πεγψλ είλαη θξίζηκνο γηα δπν ιφγνπο. Πξψηνο ιφγνο 

είλαη φηη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο κειινληηθήο ξχπαλζεο θαη 

δεχηεξνο φηη απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ 

πιεξώλεη»  (ηνπιάρηζηνλ απφ ην ρξφλν πνπ ζεζπίζηεθαλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη κεηά).  

 

 Γηα λα γίλεη ε ηαπηνπνίεζε ησλ πεγψλ, ππάξρνπλ δηαζέζηκα αξθεηά ηζηνξηθά ζηνηρεία 

γηα ηελ πεξηνρή ηνπ ιηκέλα. Δίλαη γλσζηφ, π.ρ., ην πφηε μεθίλεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ηα 

βπξζνδεςεία, ε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηα θισζηνυθαληνπξγεία, ηα δηάθνξα 

άιια εξγνζηάζηα ηεο βηνκεραληθήο δψλεο, ην εξγνζηάζην ηεο ΓΔΖ, λα πέθηνπλ ιχκαηα θαη 

απφβιεηα ζην ιηκάλη, θ.ι.π. Δίλαη γλσζηφ ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ε 

ρσξνζέηεζή ηνπο πέξημ ηνπ ιηκέλα, φπσο επίζεο είλαη γλσζηφ θαη ην πφηε ζηακάηεζαλ απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο. Δλδεηθηηθά: 
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 Ναπζηπινΐα 

 Καηά ην καθξηλφ παξειζφλ (19ν αηψλα) ην ιηκάλη ηεο Δξκνχπνιεο ήηαλ ην θπξηφηεξν 

ιηκάλη ηεο Διιάδαο κε πνιχ κεγάιε θίλεζε. Αθνινχζεζε ε παξαθκή ηνπ θαη ζήκεξα αλ 

εμαηξεζεί ε θίλεζε ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ην λαππεγείν θαζψο θαη ησλ 

αλαγθαίσλ ξπκνπιθψλ, ην ιηκάλη παξνπζηάδεη ηελ ηππηθή θίλεζε επηβαηεγνχ λαπηηιίαο (λεζηνχ 

ησλ Κπθιάδσλ), πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, κηθξψλ αιηεπηηθψλ θαη ινηπψλ ζθαθψλ 

θαζψο θαη ζθαθψλ αλαςπρήο ην θαινθαίξη. Γεληθά δελ δηαθέξεη ηδηαίηεξα απφ ηελ θίλεζε πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα ιηκάληα άιισλ λεζηψλ, ελψ ζπγθξηηηθά κε θάπνηα απφ απηά ζα κπνξνχζακε 

λα πνχκε φηη είλαη θαη κεησκέλεο θίλεζεο. 

 

 Έλαξμε θαη παύζε ιεηηνπξγίαο ΑΠ ύξνπ ΓΔΖ 

 Σν 1968 άξρηζε ε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ εξγνζηαζίνπ ΑΠ χξνπ ζηε ζεκεξηλή ηνπ ζέζε. 

Μεηά απφ ηελ ππνζαιάζζηα ζχλδεζε ηεο χξνπ κε ην επεηξσηηθφ δίθηπν ην 2018 ην εξγνζηάζην 

ηεο ΓΔΖ πέξαζε ζε «ςπρξή εθεδξεία».  

 

 Αζηηθά ιύκαηα  

 Ζ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ησλ ιπκάησλ ηεο Δξκνχπνιεο ην 2000 

ζεκαηνδφηεζε θαη ηελ παχζε ηεο δηνρέηεπζεο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ζην ιηκάλη ε νπνία 

ειάκβαλε ρψξα απφ ηδξχζεσο ηεο πφιεο. Πεξηκεηξηθά ζην βφξεην ηκήκα ηνπ θφιπνπ θαηέιεγαλ 

αγσγνί εθξνήο ιπκάησλ. Ήηαλ πνιχ ραξαθηεξηζηηθή ε νζκή ησλ ιπκάησλ, εηδηθά φηαλ έπλεαλ 

λφηηνη άλεκνη, νη κεγαιχηεξνη ζίγνπξα ηε ζπκνχληαη. 

 

 Βπξζνδεςεία: 

 Σν πξψην βπξζνδεςείν ηεο Δξκνχπνιεο δεκηνπξγήζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1830. Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1850 ε Δξκνχπνιε  είρε απνθηήζεη 17 εξγνζηάζηα 

βπξζνδεςίαο θαη ν θιάδνο βξηζθφηαλ ζε αθκάδνπζα ηξνρηά. Πεξί ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1870 ν θιάδνο γλσξίδεη θξίζε κε κεγάιε πηψζε ησλ εμαγσγψλ -αλαθέξεηαη θαηά 50%- ε νπνία 

ζπλνδεχηεθε απφ κεγάιν αξηζκφ απνιχζεσλ εξγαηψλ.  Ζ θξίζε θξάηεζε κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 

1890.  Οη αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα βξίζθνπλ ηελ Δξκνχπνιε κε πνιχ ιηγφηεξα βπξζνδεςεία, ηα 

νπνία ιεηηνπξγνχλ θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηεο, κέρξη ηνλ πφιεκν ηνπ 1940, φπνπ νπζηαζηηθά 

γξάθηεθε ην ηέινο ηεο βπξζνδεςίαο ζηελ Δξκνχπνιε.   

 Σα βπξζνδεςεία βξηζθφηαλ ζηε λνηηνδπηηθή - λφηηα πιεπξά ηνπ θφιπνπ ηεο 

Δξκνχπνιεο. 
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 Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή δξαζηεξηόηεηα 

 Ζ πξψηε εγθαηάζηαζε ηνπ λαππεγείνπ ζηε χξν πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1861 απφ ηελ 

“Δηαηξεία ηεο Διιεληθήο Αθηνπινΐαο” σο «εξγνζηάζηνλ πξνο επηζθεπήλ ησλ κεραλώλ ησλ αηκόπινησλ 

θαη ησλ ιεβήησλ απηώλ» ην νπνίν ζα ήηαλ ζπγρξφλσο θαη «ηερλνπξγείνλ ζηδεξνπξγίαο δηα ηελ 

Ναπηηιίαλ». Σν 1893 ε εηαηξεία θήξπμε πηψρεπζε θαη ην λαππεγείν πέξαζε ζηα ρέξηα ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο. Γηα ηελ επφκελε πεληαεηία, ην εξγνζηάζην πξαθηηθά ππνιεηηνπξγνχζε θαη 

ελνηθηάδνληαλ επθαηξηαθά ζε αλεμάξηεηνπο λαππεγνχο γηα εξγαζίεο επηζθεπψλ. Σν 1898 ε 

Δζληθή Σξάπεδα πνχιεζε ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηε λενζχζηαηε εηαηξεία “Νεώξηνλ θαη Μεραλνπξγεία 

ύξνπ”.  

 Ζ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νπ αηψλα βξήθε ην Νεψξην ζε αθκή. Δθηεινχζε επηζθεπέο ζε 

πινία θαη ζηηο κεραλέο ηνπο θαη θαηαζθεχαδε αηκνιέβεηεο, θπιίλδξνπο, βάζεηο κεραλψλ, έιηθεο 

πινίσλ θαη άιια ζηδεξά αληηθείκελα. Δπίζεο λαππήγεζε θαη κηθξά αηκφπινηα. Αθνινχζεζαλ 

δηάθνξα ζθακπαλεπάζκαηα θαη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 βξήθε ην Νεψξην θιεηζηφ. Σν 

ηέινο ηνπ 2νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ βξίζθεη ην Νεψξην νπζηαζηηθά εγθαηαιειεηκκέλν θαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 1950 πεξηήιζε ζηελ θαηνρή ηνπ εθνπιηζηή Ν. Ρεζχκλε φπνπ μεθίλεζε θαη ε 

αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο. 

  Παξάιιεια, ηε δεθαεηία ηνπ 1950 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εγθαηάζηαζε ζηε χξν ηεο 

πξψηεο ζηδεξάο πισηήο δεμακελήο. Ζ δεμακελή έθηαζε ζηε ύξν ζηηο 22 Μαξηίνπ ηνπ 1955 

θαη εγθαηαζηάζεθε ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ιηκαληνχ (ζηε ζέζε «Νεζάθη»).  

 

 

Ζ Κξαηηθή πισηή δεμακελή ζηε ζέζε «Νεζάθη» - (εκθαλή ζεκάδηα ξύπαλζεο ηεο ζάιαζζαο) 
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 Ζ δεμακελή είρε αλπςσηηθή ηθαλφηεηα 12.000 ηφλσλ, ήηαλ Κξαηηθή θαη ηελ είρε 

απνθηήζεη ην Διιεληθφ Γεκφζην κέζσ ησλ γεξκαληθψλ επαλνξζψζεσλ θαη ηεινχζε ππφ ηε 

δηαρείξηζε ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. Ζ κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη πιηθψλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ γηλφηαλ κε πισηά κέζα. Σν 1976 ε δεμακελή βπζίζηεθε (θαη 

αλειθύζηεθε) θαη πιένλ ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί. Ζ απνκάθξπλζή ηεο απφ ηε χξν ην 

πξαγκαηνπνηήζεθε 1982. Απφ ην 1955 θαη γηα κηα εηθνζαεηία, ζηε ζέζε «ΝΖΑΚΗ» 

πξαγκαηνπνηνχληαλ λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο. 

 Σν 1968 ην Νεψξην πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ αδειθψλ Γνπιαλδξή. Μέρξη ηφηε νη 

εγθαηαζηάζεηο ήηαλ νπζηαζηηθά φπσο είραλ δηακνξθσζεί απφ ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα. Ζ 

κεγάιε αιιαγή, πνπ άιιαμε ξηδηθά ηελ θιίκαθα ηεο εγθαηάζηαζεο ζπληειέζηεθε ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 κε επεθηάζεηο ησλ εθηάζεσλ ηνπ λαππεγείνπ, επηρσκαηώζεηο, 

θαηαζθεπή λέσλ θηηξίσλ θαη θπξίσο ηελ απόθηεζε ησλ δύν πισηώλ δεμακελώλ πνπ έρεη 

έσο ζήκεξα «Βηνιαληώ Γνπιαλδξή» θαη «Δξκνύπνιηο», νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

εμππεξεηήζνπλ πινία κήθνπο έσο 245 κέηξσλ θαη 215 κέηξσλ αληίζηνηρα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

λαππεγείνπ ππφ ηνπο αδειθνχο Γνπιαλδξή ήηαλ κηα απφ ηηο θαιχηεξεο πεξηφδνπο ηνπ Νεσξίνπ 

ε νπνία φκσο ηειείσζε πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

φπνπ ην λαππεγείν θιείλεη θαη πεξηέξρεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ ηξαπεδψλ θαη ηνπ θξάηνπο φπνπ θαη 

παξέκεηλε κέρξη ην 1992. 

 Ζ δηαρείξηζε ηνπ ηελ πεξίνδν απηή αλαηέζεθε ζηελ αγγιηθή εηαηξεία “Appledore 

International LTD” θαη ε πεξίνδνο απηή απνηειεί ζεκείν θακπήο όπνπ ε πεξηβαιινληηθή 

επηβάξπλζε κεγεζύλεηαη κε κεγάιε αύμεζε ησλ ξππνγόλσλ αλνηρηώλ ακκνβνιώλ θαη 

ησλ βαθώλ κε δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ πφιε ιφγσ ηεο ξχπαλζεο.   

 Σν 1992 ην Νεψξην έθιεηζε θαη πάιη θαη παξέκεηλε θιεηζηφ έσο ην 1994 πνπ 

ηδησηηθνπνηήζεθε θαη πέξαζε ζηα ρέξηα ηεο εηαηξείαο “Νεώξηνλ Νέα Αλώλπκε Δηαηξεία Ναππεγείσλ 

ύξνπ Α.Δ.”. Καηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηεο ηδηνθηεζίαο απηήο, εθηφο απφ ηηο ξππνγφλλεο αλνηρηέο 

ακκνβνιέο θαη βαθέο, έγηλαλ θάπνηα ζεκαληηθά έξγα αλαλέσζεο ησλ ππνδνκψλ. Αθνινχζεζε 

έλα δηάζηεκα ζηαδηαθήο απαμίσζεο, θζίλνπζαο πνξείαο, ζπζζψξεπζεο ρξεψλ θαη 

εγθιεκαηηθψλ παξαβάζεσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ηεο λνκνζεζίαο, κέρξη ην 2017, 

ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ην Νεψξην έπαςε πάιη λα ιεηηνπξγεί.  

  

 Αθνινχζεζε έγθξηζε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο κέζσ δηαδηθαζηψλ ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα 

θαη ην λαππεγείν άιιαμε ηδηνθηεζία θαη πέξαζε ζηα ρέξηα ηεο “ONEX (ONEΞ) Διιεληθά Ναππεγεία 

ύξνπ Αλώλπκε Δηαηξεία”. Από ηε επαλεθθίλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λαππεγείνπ ην 2018 έρεη 

θαηαγξαθεί θαηαθόξπθε αύμεζε ηνπ όγθνπ ησλ αλνηρηώλ ακκνβνιώλ, πδξνβνιώλ θαη 
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βαθώλ. Πάλσ απφ 100 κεγάια πινία θαζαξίδνληαη θαη βάθνληαη αλά έηνο θαη νη πξνβιέςεηο 

ηεο εηαηξείαο είλαη γηα πεξεηαίξσ αχμεζε ηνπ φγθνπ. Δξγαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα 

ζε πνιιά πινία. Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξεη ε εηαηξεία, φηη έρνπλ θαηαξξηθζεί φια ηα «ξεθφξ». 

Έσο θαη 10 πινία έρνπλ θαηαγξαθεί λα επηζθεπάδνληαη ηαπηφρξνλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο.  

 

  Όπσο θαη ζην παξειζφλ, έηζη θαη ζήκεξα, ζθνπξηά, ρξψκαηα, πθαινρξψκαηα θαη 

βηνινγηθφ θνξηίν πνπ θάιππηαλ ρηιηάδεο ηεηξαγσληθά κέηξα κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ, 

θνληνξηνπνηνχληαη θαη κέξνο ηεο ηνμηθήο ζθφλεο πνπ εθιχεηαη δηαζπείξεηαη ζηηο γχξσ πεξηνρέο, 

ελψ ζηε ζπλέρεηα νη επηθάλεηεο βάθνληαη δηα ςεθαζκνχ κε λέα ρξψκαηα θαη πθαινρξψκαηα, 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ζηαγνλίδηα ησλ ρξσκάησλ θαη πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο 

παξαζχξνληαη απφ ηνλ άλεκν πξνο ηε πφιε θαη ηε ζάιαζζα. 

 

 Γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε αιιαγή ησλ κεγεζψλ ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ κε ηα νπνία 

βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη ζήκεξα, παξαζέηνπκε πξνο ζχγθξηζε ηηο αθφινπζεο θσηνγξαθίεο  

πνπ πεξηγξάθνπλ πνιχ παξαζηαηηθά ηε κεγέζπλζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηε πνξεία ησλ 

ρξφλσλ:  

 

 

Σν Νεώξην ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα 
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Σν λαππεγείν ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 

 

 

Σν λαππεγείν ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2020 [εηθόλα από βίληεν πνπ δεκνζίεπζε ε ONEX] 
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 Παξαηεξψληαο απηή ηε κεγέζπλζε ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

κπνξνχλ αβίαζηα λα δηαηππσζνχλ ηα ξεηνξηθά εξσηήκαηα: «πόζε ακκνβνιή, πθαινρξώκαηα θαη 

πδξνγνλάλζξαθεο κπνξεί λα αθνκνηώζεη απηή ε πόιε;» θαη «σο πόηε δελ ζα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηε πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο;» 

 

 ρεηηθά κε ηελ αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα, είλαη ζαθέο φηη ε δηαζηξσκάησζε ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ θαη ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνπο ππξήλεο -αλ απηνί 

ιεθζνχλ απφ θαηάιιεια επηιεγκέλα ζεκεία- ζπγθξηλφκελε κε ηε γλσζηή ηζηνξία θαη ηε 

ρσξνζέηεζε ησλ ξππαληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πηζαλφηαηα, κπνξεί λα μερσξίζεη ηηο ξππαληηθέο 

πεγέο -ηνπιάρηζηνλ ηηο κεγαιχηεξεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη ηππηθά κε ραξαθηεξηζηηθά ξππαληηθά 

ζηνηρεία- θαη λα απνδψζεη ζηε θάζε κηα ην κεξίδην πνπ ηεο αλαινγεί. Δίλαη ιίγν πνιχ γλσζηά ηα 

πιηθά θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη νη θάζεηο 

αθκήο θαη παξαθκήο ηνπο. 

 Έλα ελδεηθηηθφ πξόζζεην ζρήκα δεηγκαηνιεςίαο από ην ρώξν εληόο ηνπ ιηκέλα ζα 

κπνξνχζε λα είλαη: 

Α. Δπηθαλεηαθά ηδήκαηα  

 απφ 5 - 6 ζεκεία ζην πεξίγξακκα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λαππεγείνπ  

 απφ 2 -3  επηπιένλ ζεκεία, ζηε ζέζε «ΝΖΑΚΗ» 

 απφ ηε ζέζε ηνπ δείγκαηνο ηεο Aegean Rebreath ηνπ 2019 

Β. Ππξήλεο ηδεκάησλ 

 έλαλ απφ ηε λφηηα πιεπξά ηνπ θφιπνπ απφ ζεκείν θνληά ζηε ζέζε ησλ βπξζνδεςείσλ  

 έλαλ απφ ηε ζέζε «ΝΖΑΚΗ» 

Γ. Θαιάζζην επηθαλεηαθφ θηικ απφ ζεκεία θνληά ζην λαππεγείν, απφ ζεκεία ηεο βφξεηαο 

πιεπξά ηνπ θφιπνπ (πιαηεία Καλάξε) θαη απφ ζεκεία ηεο λφηηαο πιεπξά ηνπ θφιπνπ. Οη 

δεηγκαηνιεςίεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη αλνηρηέο ακκνβνιέο πδξνβνιέο 

θαη βαθέο αιιά θαη φηαλ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ηέηνηεο εξγαζίεο. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη νη πλένληεο άλεκνη θαηά ην ρξφλν ησλ δεηγκαηνιεςηψλ γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. 

 Καηά ηελ εμέηαζε ησλ λέσλ δεηγκάησλ ζα πξέπεη λα κεηξεζνχλ θαη νη ζπγθεληξψζεηο 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ελψζεσλ νη νπνίεο δελ κεηξήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε ηνπ 

ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. (φπσο αξζεληθφ As, TBT, βηνθηφλα πθαινρξσκάησλ λέαο γεληάο, θ.ι.π.) 

 

 Σν ίδεκα απφ ηε ζέζε «ΝΖΑΚΗ», κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν 

γηα ηε ξππαληηθή θχζε ησλ λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ παξειζφληνο, εηδηθά επεηδή:  
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 θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ζην 

«ΝΖΑΚΗ» δελ ιεηηνπξγνχζαλ πιένλ ηα βπξζνδεςεία  

 ηα πιηθά ηφηε δελ ήηαλ αθξηβψο ηα ίδηα κε ηα ζεκεξηλά  

 ε ζέζε είλαη απνκαθξπζκέλε απφ ηηο άιιεο πηζαλέο ξππαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

παξειζφληνο θαη ζίγνπξα πηέζηεθε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εηθνζαεηία (1955-1975).   

 Ζ ζέζε πνπ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Νεσξίνπ (θεληξηθή πεξηνρή ηνπ θφιπνπ) 

πηέζηεθε έληνλα κε απμεηηθέο ηάζεηο απνμεζηηθψλ εξγαζηψλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά, 

κε θνξχθσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο «ζήκεξα».  

 Ο ππξήλαο απφ ηε ζέζε ησλ βπξζνδεςείσλ ελδερνκέλσο ζα έρεη απνηππψζεη ηελ 

ξππαληηθή ηζηνξία ηεο πεξηνρήο ησλ βπξζνδεςείσλ, ε νπνία ζα κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηα 

επξήκαηα ησλ άιισλ ππξήλσλ θαη λα θαηαδείμεη γηαηί έρνπκε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπγθέληξσζεο 

ρξσκίνπ Cr ζηηο κέξεο καο (80 ρξφληα κεηά ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπο) θαη θακία ζπκκεηνρή 

ηεο λαππεγνεπηζθεπήο (ζύκθσλα κε ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.).  

 Σν λέν δείγκα απφ ηε ζέζε πνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη ηε δεηγκαηνιεςία ηεο ε Aegean 

Rebreath ην 2019 (πεξηνρή Καξλάγην), είλαη ην κφλν δείγκα πνπ κπνξεί λα δψζεη ζπγθξηηηθά 

ζηνηρεία γηα ηε ξππαληηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζηε ζέζε απηή. 

 Σα δείγκαηα ηνπ επηθαλεηαθνχ ζαιάζζηνπ θηικ ζα θαηαδείμνπλ, άκεζα, ηπρφλ 

επηθαλεηαθή επηθάζεζε βαξέσλ κεηάιισλ, πδξνγνλαλζξάθσλ θιπ. ε νπνία βάζηκα κπνξεί λα 

αληηζηνηρηζηεί ζε ζεκεξηλέο ξππνγφλεο πεγέο. Πξνο ζχγθξηζε ζα πξέπεη λα επηηξέςεη ε ONEX 

λα ζπιιερζνχλ δείγκαηα απνβιήησλ ακκνβνιήο, πδξνβνιήο θαη ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

ρξσκάησλ θαη πθαινρξσκάησλ, πξνο αλάιπζε θαη ελδερφκελε ζπζρέηηζε κε ηα επξήκαηα ηεο 

ξχπαλζεο. Δίλαη απιφ θαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο κειέηεο θαη ηε ζχγθξηζε ησλ 

επξεκάησλ κε πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη φρη κφλν κε ραξηηά θαη ππνζέζεηο. Ζ πξφζεζε ηεο ONEX 

γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο ζηε δηεξεχλεζε ηελ ξππαληηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη δεδνκέλε θαη 

εθθξάζηεθε κε απνδείμεηο (ρξεκαηνδφηεζε ηε κειέηε πνπ απέθπγε λα ρξεκαηνδνηήζεη ε 

πνιηηεία). Δπίζεο ην επηθαλεηαθφ θηικ κπνξεί λα δψζεη επηπιένλ ζηνηρεία γηα ηελ «θαιή» 

πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ, ε νπνία πηζηνπνηήζεθε απφ ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. 

 

 Δπηπιένλ, ζα ήηαλ δηαθσηηζηηθή θαη ε εμέηαζε δεηγκάησλ απφ (νξαηέο) νπζίεο πνπ 

ζπρλά ππθλά πιένπλ ζην ιηκάλη θαη, νπηηθά ηνπιάρηζηνλ, πξνζηδηάδνπλ κε ηηο νπζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ή παξάγνληαη απφ ην λαππεγείν. Οη νπζίεο απηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα 

εμαθαλίδνληαη, ελδερνκέλσο πξνο ην βπζφ, πξηλ θαηαθέξνπλ νη Αξρέο λα πηζηνπνηήζνπλ ηε 

ζχζηαζή ηνπο θαη ηε ξππαληηθή πεγή. Ζ λέα δεηγκαηνιεςία ζα κπνξνχζε λα δηαιεπθάλεη ην 

θαηλφκελν -ην νπνίν ζίγνπξα δελ απνηειεί θπζηθφ θαηλφκελν-, πξνζδηνξίδνληαο ηηο νπζίεο θαη 
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ηε ξππαληηθή πεγή. Οη παξαθάησ θσηνγξαθίεο απνηππψλνπλ ηα «ζπλήζε» ξππαληηθά 

θαηλφκελα: 
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Καξλάγην 22.06.2022 
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Πεγή θσηνγξαθίαο: Κνηλή Γλώκε 2013 [*] 

 

 

Πεγή θσηνγξαθίαο: Κνηλή Γλώκε 2015 [**] 
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Πεγή θσηνγξαθίαο: Κνηλή Γλώκε 2019 [***] 

 

[*] Άξζξν ηεο Κνηλήο Γλώκεο (12.06.2013) κε ηίηιν «Καξθηλνγόλν δείγκα αδηαθνξίαο» όπνπ αλαθέξεη: «…ππθλό ζηξώκα 

ακκνβνιήο θάιπςε θαη πάιη ηα λεξά ηνπ ιηκαληνύ ηεο Δξκνύπνιεο, κε ην αξκόδην ηκήκα Πεξηβάιινληνο ηεο Πεξηθέξεηαο λα 

κελ πξνρσξά ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο πεξηβαιινληηθήο ξύπαλζεο…» 

[**] Άξζξν ηεο Κνηλήο Γλώκεο (08.10.2015) κε ηίηιν «Απνηξεπηηθόο παξάγνληαο πξνβνιήο» όπνπ αλαθέξεη: «…Έλα γλώξηκν 

αξλεηηθό θαηλόκελν ζην πεξηβάιινλ ηεο ύξνπ έθαλε ηελ επαλεκθάληζε ηνπ ηα πξνεγνύκελα εηθνζηηεηξάσξα ζηα λεξά ηνπ 

ιηκαληνύ, κε ηα ξηλίζκαηα ησλ ηνμηθώλ ρξσκάησλ από ηελ ακκνβνιή ηνπ Νεσξίνπ λα γεκίδνπλ ηελ πέξημ ηνπ λαππεγείνπ 

ζαιάζζηα πεξηνρή..» 

[***] Άξζξν ηεο Κνηλήο Γλώκεο (20.05.2019) κε ηίηιν «Έξεπλα γηα ηε ζαιάζζηα ξύπαλζε ζηελ Δξκνύπνιε» όπνπ αλαθέξεη: 

«…ζην πιαίζην ηεο πξναλάθξηζεο πνπ δηελεξγεί ην Ληκελαξρείν ύξνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ αηηηώλ απηήο ηεο ξύπαλζεο, 

..ιήθζεθαλ θαη δείγκαηα από ηε ζάιαζζα, ηα νπνία θη έρνπλ απνζηαιεί γηα εμέηαζε…»   

https://www.koinignomi.gr/news/koinonia/koinonika/2013/06/12/karkinogono-deigma-adiaforias.html
https://www.koinignomi.gr/news/oikonomia/epiheirimatikotita/2015/10/08/apotreptikos-paragontas-provolis.html
https://www.koinignomi.gr/news/koinonia/koinonika/2019/05/20/ereyna-gia-ti-thalassia-rypansi-stin-ermoypoli.html
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 Απηφ πνπ δελ ήηαλ θαζφινπ αλακελφκελν πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο είλαη ε πνιχ 

ζνβαξή ξχπαλζε πνπ εληνπίζηεθε εθηφο ηνπ ιηκέλα (ζην ζεκείν 1) -γεγνλφο ην νπνίν ζα 

έπξεπε λα είρε ζέζεη ζε θηλεηνπνίεζε ηηο αξκφδηεο Αξρέο. Γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ εύξνπο ηεο 

ξύπαλζεο πνπ θαηαγξάθεθε εθηόο ιηκέλα, ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί έλα ελδεηθηηθφ 

πξόζζεην ζρήκα δεηγκαηνιεςίαο, σο εμήο: 

Α. Δπηθαλεηαθά ηδήκαηα  

 απφ επαξθή ζεκεία θαηά ηελ θξίζε ησλ κειεηεηψλ θαη θπξίσο ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο 

κεηαμχ ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ - ησλ λεζίδσλ «ηξνγγπιφ» θαη «Γίδπκε» - θαη ηεο Αδνιίκλνπ. 

Β. Ππξήλεο ηδεκάησλ 

 απφ ηε ζέζε 1 γηα λα θαηαδείμεη αλ πξφθεηηαη απνθιεηζηηθά γηα επηθαλεηαθή ξχπαλζε 

(π.ρ. απφξξηςε ξππαληηθήο νπζίαο) ή αλ πξφθεηηαη γηα ζπζηεκαηηθή δηαρξνληθή 

ξχπαλζε.  

 απφ ζέζε θνληά ζηηο λεζίδεο «ηξνγγπιφ» θαη «Γίδπκε». 

 

 

 

 Αλ ιάβνπκε ππφςε ην γεγνλφο φηη ππάξρεη άκεζε ζπλάθεηα ησλ βαξέσλ κεηάιισλ θαη 

ησλ ζπγθεληξψζεψλ ηνπο πνπ εληνπίζηεθαλ εθηόο ηνπ ιηκέλα, ζηε ζέζε 1, κε ηα βαξέα 

κέηαιια θαη ηηο αληίζηνηρεο ζπγθεληξψζεηο ηνπο πνπ εληνπίζηεθαλ εληόο ηνπ ιηκέλα θαη ηδίσο 

ζηηο ζέζεηο γχξσ απφ ην λαππεγείν (2, 4, 8, 9), θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ηα βαξέα απηά 
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κέηαιια, ηππηθά, ζρεηίδνληαη κε λαππεγνεπηζθεπή, θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη ζα πξέπεη λα ηεζεί 

ππφ ζνβαξή δηεξεχλεζε ην ελδερφκελν ε ξχπαλζε εληφο θαη εθηφο ηνπ θφιπνπ λα νθείιεηαη ζε 

θνηλή ξππαληηθή πεγή. 

 

 

 εκεηψλνπκε φηη ππάξρνπλ έληνλεο θήκεο ζην λεζί (θάηη ζαλ θνηλφ κπζηηθφ) φηη θαηά ην 

παξειζφλ (πξηλ ηελ ONEX) γηλφηαλ απνξξίςεηο απνβιήησλ ακκνβνιήο ζηε ζάιαζζα.  

 

 Όζνλ αθνξά ζην πιηθφ ακκνβνιήο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε ηειεπηαία 

ηνπιάρηζηνλ 20εηία, θαζψο θαη ηα παξαρζέληα απφβιεηα ακκνβνιήο, ππάξρνπλ αξθεηά 

δηαζέζηκα ζηνηρεία ζηα επίζεκα θείκελα ηνπ λαππεγείνπ ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε 

ηα επξήκαηα (πξβι. παξαηηζέκελεο πεγέο iv θαη v). Πξφθεηηαη γηα κεηαιινπξγηθή ζθσξία απφ ηελ ηήμε 

ζηδεξνληθειηνχρσλ κεηαιιεπκάησλ ηεο ΛΑΡΚΟ. H πνιχ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ πιηθνχ ζε 

ρξψκην Cr, θαη νη ρακειέο πεξηεθηηθφηεηεο ηνπ ζε κφιπβδν Pb θάδκην Cd θαζζίηεξν Sn θαη 

θνβάιηην Co, θαζψο θαη ε παξνπζία πδξνγνλαλζξάθσλ (BTEX, ΠΑΤ), θαζηζηνχλ ην πιηθφ 

ζπκβαηφ κε ηα επξήκαηα ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ επηθαλεηαθψλ ηδεκάησλ, εληφο θαη εθηφο 

ιηκέλα (πξβι. παξαηηζέκελε πεγή v – ρεκηθή αλάιπζε DEKRA). 

 

Πξφζζεηα ζηνηρεία γηα ηελ ζχζηαζε ησλ απνβιήησλ ακκνβνιήο κπνξνχλ λα αληιεζνχλ:  

 απφ ηηο ρεκηθέο αλαιχζεηο πνπ νθείινπλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο ραξαθηεξηζκνχ ησλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία-πιαίζην γηα ηα 

απφβιεηα 2008/98/ΔΚ [WFD] θαη ηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ [LoW] 

(απφθαζε 2000/532/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο), σο εθάζηνηε ηζρχνπλ.  

 απφ ηηο ρεκηθέο αλαιχζεηο πνπ νθείινπλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο 

εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο πνπ έρεη επηβιεζεί ζχκθσλα κε ηνλ πεξηβαιινληηθφ φξν 

Β 4.3.10 πνπ νξίδεη φηη: «Η ζπιιεγόκελε ακκνβνιή ζα κπνξεί λα δηαηίζεηαη εθηόο ηεο 

εγθαηάζηαζεο (ΦΥΤΑ Σύξνπ ή άιιν αδεηνδνηεκέλν θνξέα) αθνύ πξώηα ππνβάιιεηαη ζε 

Cr Cu Ni Pb Sn V Zn Cd 

Σ1 (εκτόσ κόλπου) 656 173 52.0 41.8 31.8 108 192 0.192 

Σ2 923 250 69.6 54.3 28.7 109 281 0.238 

Σ4 593 412 63.8 44.4 48.6 111 208 0.309 

Σ8 644 273 46.9 37.8 28.2 84.8 186 0.220 

Σ9 1093 618 67.2 63.6 48.6 105 376 0.429 

Συγκεντρϊςεισ μετάλλων και ιχνοςτοιχείων ςτα επιφανειακά ιηιματα (mg/kg )

2, 4, 8, 9 ςθμεία πζριξ του ναυπθγείου
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δνθηκέο βαζηθνύ ραξαθηεξηζκνύ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ηα απνηειέζκαηα 

ηθαλνπνηνύλ ηα πξνβιεπόκελα ζηελ απόθαζε 2003/33/ΔΚ/19.12.02 πεξί 

πεξηβαιινληηθνύ ραξαθηεξηζκνύ ηεο ζπιιεγόκελεο ακκνβνιήο σο κε επηθίλδπλν 

απόβιεην. Οη ελ ιόγσ δνθηκέο λα πεξηιακβάλνπλ δεηγκαηνιεςίεο ζε αληηπξνζσπεπηηθά 

δείγκαηα, αλαιύζεηο ρεκηθήο ζύζηαζεο θαη δνθηκώλ έθπιπζεο από δηαπηζηεπκέλν 

εξγαζηήξην ή από ην Γεληθό Φεκείν ηνπ Κξάηνπο. Η δηαδηθαζία απηή ζα 

επαλαιακβάλεηαη ππό ηνλ έιεγρν ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ειέγρνπ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ννηίνπ Αηγαίνπ θάζε θνξά πνπ ζπιιέγνληαη νη απαηηνύκελεο πνζόηεηεο πξνο δηάζεζε.» 

 Απφ δείγκαηα απνβιήησλ ακκνβνιήο. 

 

 Μηα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα (θαη ρξήζηκε ελ πξνθεηκέλσ) επηζηεκνληθή πεγή γηα ηα 

πιηθά ακκνβνιήο, ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζηε πξάμε θαζψο θαη ηα επξήκαηα ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζε πεξηνρέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ακκνβνιέο θαη πδξνβνιέο ή 

απνξξίπηνληαη ηέηνηα απφβιεηα, είλαη ε κειέηε ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο κε ηίηιν 

«Πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο γηα ακκνβνιέο – πδξνβνιέο» (πξβι. παξαηηζέκελε πεγή ix, ζειίδεο 82, 131 

θαη 193). 

 

 Γηα ηα απνθακηλεχκαηα ληθειίνπ σο πιηθφ ακκνβνιήο, αλαθέξεη ην ΣΔΔ:  

«Σα απνθακηλεύκαηα ληθειίνπ είλαη πιηθά, πνπ απνηεινύληαη θπξίσο από ηηο ρεκηθέο ελώζεηο 

SiO2, Fe2O3, MgO θαη πεξηιακβάλνπλ πνιύ πςειά πνζνζηά Ni, ζηνηρείν ην νπνίν αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ βαξέσλ κεηάιισλ. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ N.I.O.S.H., ην πιηθό απηό πεξηέρεη 

επηθίλδπλα ζηνηρεία, όπσο As (0 -0,18%) ελώ ηα πνζνζηά ηνπ ρξσκίνπ είλαη ηδηαηηέξσο 

πςειά (0,54 -3,7%). Σέινο, έρνπλ εηδηθό βάξνο από 3,4 -3,6 g/cm3 θαη ζθιεξόηεηα θαηά Mohs 

από 7-8.  

Οη βαζηθέο εθαξκνγέο ςεγκαηνβνιήο γηα ην πιηθό απηό είλαη ν θαζαξηζκόο ζε λαππεγεία θαη ζε 

θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαη ράιπβα» (ζει 82) 

 

 Γηα ηε δηαρείξηζε, ζηελ πξάμε, ησλ απνβιήησλ ακκνβνιήο – πδξνβνιήο, αλαθέξεη ην 

ΣΔΔ:  

«Σν πξόβιεκα ησλ απνβιήησλ ζηε ρώξα καο 

Παγθνζκίσο, ηα απόβιεηα ησλ κεζόδσλ ηεο ςεγκαηνβνιήο θαη ηεο πδξνβνιήο απνηεινύλ 

κεγάιν πξόβιεκα γηα ην πεξηβάιινλ. Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα, 

ε κέζνδνο ηεο ςεγκαηνβνιήο παξάγεη πνιύ κεγάιεο πνζόηεηεο απνβιήησλ απνμεζηηθνύ πιηθνύ, 

ελώ θαη νη δύν κέζνδνη παξάγνπλ επίζεο κεγάιν αξηζκό απνβιήησλ απνμεζζέληνο πιηθνύ. 
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Δπηζήκσο, ηα απόβιεηα πνπ παξάγνληαη ζηα λαππεγεία ή ζηηο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο δώλεο 

ζηελ ρώξα καο απνξξίπηεηαη ζηηο ρσκαηεξέο. Σηελ πξάμε ιόγσ πξνβιεκάησλ ζηελ έγθαηξε 

θαη απνηειεζκαηηθή ζπιινγή ηνπ, ιόγσ ηεο γεληθόηεξεο αδηαθνξίαο επηρεηξήζεσλ θαη 

αξκνδίσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ιόγσ θόζηνπο, ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ απνβιήησλ 

απνξξίπηεηαη θαηεπζείαλ ζηελ ζάιαζζα. Υπνινγίδεηαη όηη πεξίπνπ ην 10% δηαηίζεηαη ζηελ 

ηζηκεληνβηνκεραλία, ην 15% απνξξίπηεηαη ζηηο ρσκαηεξέο θαη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

ηνπ 75% απνξξίπηεηαη ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, κε θαηαζηξνθηθέο ηηο  πεξηζζόηεξεο 

θνξέο ζπλέπεηεο.» (ζει. 131) 

 

 ηε κειέηε απηή ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε κηα 

έξεπλα ηνπ Δ.Κ.Θ.Δ. γηα ηα απφβιεηα ηεο ΛΑΡΚΟ απφ ηελ ε νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

αληιεζνχλ πνιχηηκα ζηνηρεία γηα ηε ξχπαλζε ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Δξκνχπνιεο. Αλαθέξεη 

ην ΣΔΔ:  

«Έξεπλα γηα ηα απόβιεηα ηεο Λάξθν 

Η πεξίπησζε ησλ απνβιήησλ ηεο Λάξθν 

Οη κεηαιινπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΛΑΡΚΟ Α.Δ. βξίζθνληαη ζην ΝΑ ζθέινο ηνπ όξκνπ ηεο 

Λάξπκλαο ζηνλ Βόξεην Δπβντθό. ην εξγνζηάζην απηό θαηεξγάδνληαη ληθειηνύρα ιαηεξηθά 

θνηηάζκαηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη από ηα αληίζηνηρα κεηαιιεία ηνπ Αγ. Ισάλλε Βνησηίαο θαη ηεο 

θεληξηθήο Δύβνηαο. Σν παξαγόκελν πξντόλ είλαη θξάκα ζηδεξνληθειίνπ, ην νπνίν εμάγεηαη ζε 

δηάθνξεο επξσπατθέο ρώξεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαγσγή αλνμείδσηνπ ράιπβα.  

Σν ηειηθό πξντόλ ηεο κνλάδαο είλαη ζηδεξνληθέιην ζε θνθθνπνηεκέλε κνξθή. Ωο παξαπξντόληα 

από ηελ ππξνκεηαιινπξγηθή επεμεξγαζία ησλ ζηδεξνληθειηνύρσλ κεηαιιεπκάησλ πξνθύπηνπλ 

ζθνπξηέο από ηηο ειεθηξνθακίλνπο θαη ηε κνλάδα κεηαιιαθηώλ, νη νπνίεο ζύκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ αλέξρνληαη ζε 2 εθαη. ηόλνπο εηεζίσο. Μέξνο απηώλ, (πεξίπνπ 700.000 

ηόλνη εηεζίσο) πσιείηαη σο πιηθό ςεγκαηνβνιήο (γηα λα θαηαιήμεη εκκέζσο ζηε 

ζάιαζζα). Η ππόινηπε πνζόηεηα (πεξίπνπ 1,3 εθαη. ηόλνη εηεζίσο) θνξηώλεηαη ζε εηδηθά 

πινηάξηα θαη απνξξίπηεηαη ζε θαζνξηζκέλε πεξηνρή ηνπ Β. Επβντθνύ. 

 

Οη έξεπλεο ηνπ Ε.Κ.Θ.Ε. 

Με ζηόρν λα δηαπηζησζεί ε επηθηλδπλόηεηα από ηελ απόξξηςε ησλ ηεξαζηίσλ απηώλ πνζνηήησλ 

ζθνπξηάο ζηνλ Β. Δπβντθό, ην Δζληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (Δ.Κ.Θ.Δ.) έρεη αλαιάβεη από 

ην 1984 ηελ παξαθνινύζεζε ησλ επηπηώζεσλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. ηελ έθζεζε ηνπ 

Δ.Κ.Θ.Δ. ην 1998 αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα: 
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«πκπεξαζκαηηθά, ε απόξξηςε ζθνπξηάο ζηα βελζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο έρεη 

ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηελ πνηθηιόηεηα θαη ζηελ αθζνλία ησλ εηδώλ ησλ βηνθνηλσληώλ. Όπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζε παιαηόηεξεο κειέηεο, ε επίδξαζε ηεο απόξξηςεο ηεο ζθνπξηάο ζηηο βελζηθέο 

βηνθνηλσλίεο πξνθαιείηαη από ηελ κεηαηξνπή ηνπ θπζηθνύ βηνηόπνπ θαη ηε κεραληθή ηαθή ησλ 

νξγαληζκώλ. Η κειέηε πξνζδηνξηζκνύ πνζνηήησλ ρξσκίνπ, ληθειίνπ θαη ζηδήξνπ ζε 

βελζνπειαγηθνύο πιεζπζκνύο ςαξηώλ θαη άιισλ αιηεπκάησλ ηεο πεξηνρήο, έδεημε όηη νη 

κέζεο ηηκέο ησλ κεηάιισλ ζηε ζάξθα ησλ αιηεπκάησλ ήηαλ πάληνηε πςειόηεξεο ζηνπο 

νξγαληζκνύο ηεο πεξηνρήο απόξξηςεο ηεο ζθνπξηάο. Υςειά επίπεδα βηνζπζζώξεπζεο 

βαξέσλ κεηάιισλ (Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Zn) κεηξήζεθαλ ζε βελζηθνύο δσηθνύο 

νξγαληζκνύο ηεο παξαιηαθήο θαη ππνπαξαιηαθήο δώλεο. Δπίζεο εμαηξεηηθά κεγάιεο 

ζπγθεληξώζεηο, ηόζν δηαιπηνύ, όζν θαη ζσκαηηδηαθνύ Fe θαη Ni θαη δηαιπηνύ Mn βξέζεθαλ ζην 

ζαιαζζηλό λεξό ζηνλ όξκν ηεο Λάξπκλαο». 

Καη ε ζθνπξηά απηή, είλαη ρσξίο πξνζκίμεηο, όπσο βγαίλεη από ην εξγνζηάζην. Αο θαληαζηνύκε 

ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο απόξξηςεο ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ ςεγκαηνβνιώλ πνπ 

πεξηέρνπλ θαη ηα απνμεζζέληα αληηξξππαληηθά θαη αληηδηαβξσηηθά ρξώκαηα.» (ζει. 193) 

 

 Απηή ε έξεπλα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ (Δ.Κ.Θ.Δ.) είλαη ηδηαίηεξα 

πνιχηηκε γηα ηε πεξίπησζε ηεο χξνπ, γηαηί: 

 έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην ίδην ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. [ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. πξνέθπςε από ηελ 

ελνπνίεζε ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Θαιάζζησλ Δξεπλώλ (Δ.Κ.Θ.Δ.) θαη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ 

Θαιάζζηαο Βηνινγίαο Κξήηεο], θαη 

 νπζηαζηηθά ην πιηθφ ηεο ΛΑΡΚΟ πνπ απνξξίπηνληαλ ζην Β. Δπβντθφ είλαη αθξηβψο απηφ 

απφ ην νπνίν πξνέθππηε/εη ην πιηθφ ακκνβνιήο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε/εη ην λαππεγείν θαη 

σο εθ ηνχηνπ είλαη άκεζα ζπγθξίζηκν κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ηεο χξνπ ηφζν εληφο 

φζν θαη εθηφο ηνπ ιηκέλα. 

 

 ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηελ ζαιάζζηα πεξηνρή εθηφο ιηκέλα, ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ε αηηία θαη ε πεγή ηεο ξχπαλζεο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ηα 

αλαγθαία κέηξα απνηξνπήο κειινληηθήο ξππαληηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

πηζηνπνηεζεί φηη ηα αιηεχκαηα απφ ηελ πεξηνρή είλαη αζθαιή γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. 

 

 

-----//----- 
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Μηα πξόηαζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Πνηόηεηαο Πεξηβάιινληνο ύξνπ πξνο ηελ 

ONEX ε νπνία ρξεκαηνδόηεζε ηε κειέηε 

 Δκείο, σο Παξαηεξεηήξην Πνηφηεηαο Πεξηβάιινληνο χξνπ ζην επίκαρν έγγξαθφ καο 

πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο είρακε εθθξάζεη ηε βαζηά καο αλεζπρία γηα ηε ξππνγφλν 

θχζε ησλ λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ γλσξίδνληαο φηη πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο 

θαλέλα κέηξν πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ησλ επηθίλδπλσλ ζηνηρείσλ ζε αέξα θαη ζάιαζζα. 

Μάιηζηα είρακε ζπκπεξηιάβεη θαη θάπνηεο θσηνγξαθίεο νη νπνίεο πξνθάιεζαλ ηελ νξγή ηεο 

ONEX ε νπνία άζθεζε αγσγή ελαληίνλ καο, αμηψλνληαο 1.000.000€ θαη θπξίσο ηελ εμνπζέλσζή 

καο.    

 

 Έρνληαο πιένλ ηελ πξσηφδηθε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ επί ηεο αγσγήο αιιά θαη ηελ 

έθεζε επί ηεο απφθαζεο απηήο πνπ άζθεζε ε ONEX, ηεο δεηάκε λα θαηαιάβεη φηη αληί λα 

πξνζπαζεί λα θαζεζπράζεη ηελ θνηλσλία κε δειψζεηο ηνπ ηχπνπ: «τα βαρέα μέταλλα δε, που 

αναφέρουν εδώ δεν είναι τίποτα που χρησιμοποιείται .. όχι τώρα, ιστορικά από το 

ναυπηγείο..» [Π. Ξελνθώζηαο, αλαθεξόκελνο ζηα βαξέα κέηαιια πνπ εληνπίζηεθαλ ζην δείγκα ηεο Aegean Rebreath] ή 

λα ηελ εθθνβίδεη κε αγσγέο, ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα επελδχζεη θαη λα εθαξκφζεη Βέιηηζηεο 

Γηαζέζηκεο Σερληθέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ξππνγφλσλ εξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ νη επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηε δεκφζηα πγεία ζην λεζί. Απηή 

αθξηβψο είλαη θαη ε ρξπζή ηνκή γηα «Πεξηβάιινλ Καζαξφ θαη Νεψξην Αλνηρηφ» ην νπνίν 

απνηειεί ην επίζεκν, θαη δηαηππσκέλν πνηθηινηξφπσο, αίηεκα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Πνηφηεηαο 

Πεξηβάιινληνο χξνπ. 

Οχηε πεξηβάιινλ βξψκηθν θαη Νεψξην αλνηρηφ 

Οχηε πεξηβάιινλ θαζαξφ θαη Νεψξην θιεηζηφ 

Δκείο ζέινπκε θαη ηα δχν, ζεσξνχκε φηη είλαη εθηθηφ θαη κάιηζηα ρσξίο απαγνξεπηηθφ θφζηνο 

ζπγθξηλφκελν κε ηνλ φγθν ησλ εξγαζηψλ ηνπ λαππεγείνπ, ν νπνίνο έρεη θαηαξξίςεη φια ηα 

«ξεθφξ». 

 

 Δλδεηθηηθά, κεηαμχ ησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε άιια λαππεγεία θαη 

πεξηκέλνπκε λα δνχκε λα εθαξκφδνληαη θαη ζηελ Δξκνχπνιε, είλαη ε πξνζσξηλή θάιπςε ηνπ 

ρψξνπ ησλ εξγαζηψλ, ε πδξνβνιή ππεξπςειήο πίεζεο κε ηαπηφρξνλε ζπιινγή θαη 

επεμεξγαζία ησλ πγξψλ απνβιήησλ θαη θπξίσο ε πιήξεο θάιπςε ησλ πισηψλ δεμακελψλ: 

https://syrosenvobservatory.gr/epistoli-ston-ypourgo-gia-ta-varea-metalla-sto-limani-tis-ermoupolis-2/
https://syrosenvobservatory.gr/epistoli-ston-ypourgo-gia-ta-varea-metalla-sto-limani-tis-ermoupolis-2/
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Ναππεγείν Ακβέξζαο (EDR Antwerp Shipyard) – πξνζσξηλή θάιπςε ηνπ ρώξνπ ησλ εξγαζηώλ 

 

 

 

 

Ναππεγείν Ακβέξζαο (EDR Antwerp Shipyard) – πξνζσξηλή θάιπςε ηνπ ρώξνπ ησλ εξγαζηώλ 
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Ναππεγείν Ακβέξζαο (EDR Antwerp Shipyard) – πξνζσξηλή θάιπςε ηνπ ρώξνπ ησλ εξγαζηώλ 

 

 

 

 

 

Ναππεγείν Ακβέξζαο (EDR Antwerp Shipyard) – πξνζσξηλή θάιπςε ηνπ ρώξνπ ησλ εξγαζηώλ 
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Ναππεγείν Ακβέξζαο (EDR Antwerp Shipyard) – πξνζσξηλή θάιπςε ηνπ ρώξνπ ησλ εξγαζηώλ 
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Τδξνβνιή ππεξπςειήο πίεζεο UHPW (Ναππεγείν VICTOR LENAC - Κξναηία) 

 

 

 

 

Τδξνβνιή ππεξπςειήο πίεζεο UHPW (Ναππεγείν VICTOR LENAC - Κξναηία) 
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Τδξνβνιή ππεξπςειήο πίεζεο UHPW (Ναππεγείν VICTOR LENAC - Κξναηία) 

 

 

 

 

Τδξνβνιή ππεξπςειήο πίεζεο UHPW (Ναππεγείν VICTOR LENAC - Κξναηία) 
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Κιεηζηή πισηή δεμακελή κήθνπο 287 m θαη πιάηνπο 53.5 m  (Ναππεγείνπ Blohm+Voss - Ακβνύξγν) 

 

 

Δξκνύπνιε 24.01.2023 

  

 ε θάζε πεξίπησζε φκσο απαηηνχκε, ηφζν απφ ηελ ONEX φζν θαη απφ ηηο αξκφδηεο 

Αξρέο, ηελ ηήξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ησλ φξσλ 
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ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Κάπνηα ζηηγκή, ζα πξέπεη, ακθφηεξνη, λα καο 

εμεγήζνπλ γηαηί απηφ ην απηνλφεην αίηεκα καο, εξκελεχεηαη σο ερζξηθφ πξνο ηελ επηρείξεζε. 

Γηαηί ζεσξνχλ φηη ζα πξέπεη, αδηακαξηχξεηα, λα αλαπλένπκε ηηο νπζίεο πνπ βιέπνπκε ζηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ηε ζθνπξηά πνπ βιέπνπκε πάλσ ζηα πινία πνπ πεξηκέλνπλ λα 

επηζθεπαζηνχλ, ηηο ζθφλεο πθαινρξσκάησλ θαη ακκνβνιήο πνπ βιέπνπκε λα αησξνχληαη αιιά 

θαη ηηο πηεηηθέο νξγαληθέο ελψζεηο πνπ δελ βιέπνπκε αιιά αησξνχληαη;  

 

 Ζ ζπλέρηζε ηεο έθζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ηνμηθά βαξέα κέηαιια, πθαινρξψκαηα,  

δηαιχηεο θαη θαξθηλνγφλνπο πδξνγνλάλζξαθεο -φπσο γηλφηαλ γηα αξθεηέο δεθαεηίεο ζην 

παξειζφλ-, κε πξνθαλείο δπζκελείο επηπηψζεηο γηα ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ, δελ απνηειεί 

βηψζηκε επηινγή γηα ηε χξν. Απηφ πνπ απνηειεί βηψζηκε επηινγή είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

λαππεγείνπ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ ην 

νπνίν θηινμελεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ.  

 

26.01.2023 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 


