ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΑΛΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ –
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ
Ο.Ε. Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
Βίκυ Τσουκαλά, Λέκτορας ΕΜΠ, Μέλος ΜΕΠΑΑ και της Ο.Ε.

Μαρία Παπαδοπούλου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ, Μέλος ΜΕΠΑΑ και της Ο.Ε.

∆ιαδικασία
Πρόταση της Μόνιµης Επιτροπής Περιβάλλοντος και
Αειφόρου Ανάπτυξης (Πρακτικό ΜΕΠΑΑ Νο. 5/2009,
15ης Ιουλίου 2009)
Αποφάσεις Γ13/Σ29/2009 (28/7/2009) και Β7/Σ35/2009
(13/10/2009) της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ

Οµάδα Εργασίας
∆ιαβάτης Ηλίας
Θραψίµης Βασίλης
Παναγόπουλος Ιωάννης
Παπαδοπούλου Μαρία

ΜΗΜ-ΠΜ,
ΑΤΜ-ΠΜ,
ΧΜ,
ΠΜ,

(µέλος ΜΕΠΑΑ)
(µέλος ΤΕΕ/ΤΑΣ)
(µέλος ΜΕΠΑΑ)
(µέλος ΜΕΠΑΑ)
Επίκ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

Πλαλή Μαριάνθη

ΧΜ,

(µέλος ΤΕΕ/ΤΑΣ)

Τσουκαλά Βίκυ

ΠΜ,

(µέλος ΜΕΠΑΑ)
Λέκτoρας ΕΜΠ

Μεθοδολογία εργασίας
Συγκέντρωση στοιχείων-µελετών που αφορούν την
κατάσταση πριν και µετά το γεγονός της ρύπανσης του
Μαρτίου 2009
Επαφή µε τους φορείς (ΕΥΕΠ, ΝΑΦ, Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας)
Επεξεργασία - ανάλυση στοιχείων από τα µέλη ΟΕ
Συµπεράσµατα
Προτάσεις

Πηγές – ∆υσκολίες – Ευχαριστίες
• Τα στοιχεία της έκθεσης προέρχονται από:
– Υφιστάµενες µελέτες δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων
– Επιστηµονικές εργασίες
– Ερευνητικές εκθέσεις
– ∆ιπλωµατικές εργασίες ΑΕΙ

• Υπήρξαν κάποιες δυσκολίες πρόσβασης στα υπάρχοντα στοιχεία
• Τα µέλη της ΟΕ θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όσους παρείχαν
στοιχεία και την πολύτιµη εµπειρία τους σε ότι αφορά την
κατανόηση του επεισοδίου ρύπανσης το Μάρτιο – Απρίλιο του
2009

Ενότητες Παρουσίασης
1. Επεισόδιο ρύπανσης Μαρτίου-Απριλίου 2009
2. Χαρακτηριστικά περιοχής µελέτης
3. Πηγές ρύπανσης
4. Ανταπόκριση φορέων στο επεισόδιο της
ρύπανσης
5. Αξιολόγηση αιτιών επεισοδίου
6. Προτάσεις φορέων
7. Συµπεράσµατα Ο.Ε. ΤΕΕ
8. Νοµοθετικό πλαίσιο
9

Προτάσεις Ο Ε του ΤΕΕ

1. Επεισόδιο Ρύπανσης
10/03/09 - 18/04/09

Φαινόµενο πρωτόγνωρο για την περιοχή
Οι µαζικοί θάνατοι ψαριών στο πρόσφατο επεισόδιο, έπληξαν
κυρίως τον έσω Μαλιακό και ένα τµήµα του εξωτερικού τµήµατος
του κόλπου.
Οι αρνητικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή του Μαλιακού
κόλπου ήταν και είναι ιδιαιτέρα σηµαντικές και πλήττουν κατά
κύριο λόγο την αλιεία και τον τουρισµό.
Στις ιχθυοκαλλιεργητικές µονάδες αναφέρθηκαν θάνατοι σε
τσιπούρες και ιδιαιτέρα στο ιχθυοτροφείο της περιοχής Αγίου
Σεραφείµ (∆ΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ), ενώ δεν αναφέρθηκαν
θάνατοι ή άλλες επιπτώσεις σε δίθυρα µαλάκια τόσο από τις
ζώνες αλιείας όσο και από τις µυδοκαλλιέργειες του Μαλιακού
κόλπου.

Χωρική και Χρονική εξέλιξη του επεισοδίου -1
Ποσότητες νεκρών ψαριών παρατηρήθηκαν σε διάφορες
περιοχές του Μαλιακού κόλπου για περίπου 40 ηµέρες
(Νέαρχος, 2009; Υπηρεσίες ΝΑΦ, 2009)

Oι πρώτες ποσότητες νεκρών ψαριών στο Μαλιακό
κόλπο αναφέρθηκαν στις αρµόδιες Υπηρεσίες της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας στις
10-03-2009 στην περιοχή της Aγ. Τριάδας.
Η ∆/νση Αλιείας προχώρησε σε σύρσεις µε αλιευτικό
εργαλείο προκείµενου να επιβεβαιώσει τους θανάτους
και εντόπισε την ίδια ηµέρα ποσότητες νεκρών ψαριών
(κυρίως µουρµούρες).

Χωρική και Χρονική εξέλιξη του επεισοδίου -2
Είδος νεκρών
Είδος νεκρών
Ηµεροµηνία
Θέση
Ηµεροµηνία
Θέση
ψαριών
ψαριών
10-03-2009
Αγ. Τριάδα
Μουρµούρες
10-03-2009
Αγ. Τριάδα
Μουρµούρες
Μουρµούρες,
Αγ. Μαρίνα Μουρµούρες,
11-03-2009 Αγ. Μαρίνα
Τσιπούρα,
11-03-2009
- Αγ. Τριάδα Τσιπούρα,
- Αγ. Τριάδα
Μυλοκόπι
Μυλοκόπι

Ηµεροµηνία
Ηµεροµηνία
03-04-2009
03-04-2009

Θέση
Θέση
Σκάρφεια
Σκάρφεια

Είδος νεκρών
Είδος νεκρών
ψαριών
ψαριών
Σπάροι
Σπάροι

Αγ. Τριάδα
Αγ. Τριάδα

Σαλάχια
Σαλάχια

Τσιπούρες,
Τσιπούρες,
13-03-2009
Μώλος
Μουρµούρες
04-04-2009 Μώλος
Μουρµούρες
13-03-2009
Μώλος
Μουρµούρες
04-04-2009 Μώλος
Μουρµούρες
Κέφαλοι
Κέφαλοι
Τσιπούρες,
Λιβάρι ως Αγ. Τσιπούρες,
Μουρµούρες,
Μουρµούρες,
23-03-2009 Λιβάρι ως Αγ. Σπάροι, Αθερίνες,
Ράχες
23-03-2009
Σπάροι, Αθερίνες, 05-04-2009 Ράχες
Μαρία
Κέφαλοι
Μαρία
Κέφαλοι
05-04-2009
Μυλοκόπι
Μυλοκόπι
Αγ. Μαρίνα
Σπάροι, Αθερίνες
Καµένα Βούρλα Λιθρίνια
Αγ. Μαρίνα
Σπάροι, Αθερίνες
Καµένα Βούρλα Λιθρίνια
Κέφαλοι,
Κέφαλοι,
24-03-2009
24-03-2009
Λιβάρι
Τσιπούρες
08-04-2009 Αγ. Σεραφείµ
Αθερίνες,
Λιβάρι
Τσιπούρες
08-04-2009 Αγ. Σεραφείµ
Αθερίνες,
Σπάροι
Σπάροι
Τσιπούρες,
26-03-2009 Αγ. Μαρίνα Τσιπούρες,
09-04-2009 Αγ. Σεραφείµ
Κέφαλοι
26-03-2009 Αγ. Μαρίνα
09-04-2009 Αγ. Σεραφείµ
Κέφαλοι
Μουρµούρες
Μουρµούρες
Τσιπούρες,
Σπάροι,
Τσιπούρες,
Σπάροι,
27-03-2009
Λιβάρι
11-04-2009 Καλόγηρος
27-03-2009
Λιβάρι
11-04-2009 Καλόγηρος
Μουρµούρες
Μουρµούρες
Μουρµούρες
Μουρµούρες
Τσιπούρες
Τσιπούρες
∆ΙΑΣ
28-03-2009 Αγ. Σεραφείµ (Ιχθυοτροφείο∆ΙΑΣ
13-04-2009 Καραβόµυλος
Μυλοκόπια
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 13-04-2009
28-03-2009 Αγ. Σεραφείµ (Ιχθυοτροφείο
Καραβόµυλος
Μυλοκόπια
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΒΕΕ)
ΑΒΕΕ)

Μουρµούρες,
31-03-2009
Αγ. Τριάδα Μουρµούρες,
31-03-2009
Αγ. Τριάδα
Σαλάχια
Σαλάχια

Στυλίδα 14-04-2009 Στυλίδα 14-04-2009
Καλόγηρος
Καλόγηρος

Μουρµούρες
Μουρµούρες

2. Χαρακτηριστικά περιοχής
Η περιοχή µελέτης ανήκει στο ευρύτερο υδατικό
διαµέρισµα (Υ.∆.) της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (07).
Ο ποταµός Σπερχειός διασχίζει από τα δυτικά προς τα
ανατολικά το βορειοδυτικό τµήµα του Υ.∆., που
περιλαµβάνεται στο νοµό Φθιώτιδας.
Η έκταση της λεκάνης του Σπερχειού ποταµού είναι
1.661km2.

(ΥΠΑΝ 2008)

Υδροδυναµική συµπεριφορά-ποιότητα επιφανειακών
και υπόγειων υδάτων
Η ροή των υδατορευµάτων κατά του χειµερινούς µήνες προέρχεται
από πηγές και επιφανειακές απορροές που µεταφέρουν σηµαντικές
ποσότητες φερτών υλικών στις εκβολές τους (θαλάσσια περιοχή
Μαλιακού κόλπου)
Η πληθώρα αδιαπέρατων σχηµατισµών έχει ως αποτέλεσµα την
µειωµένη ικανότητα επανατροφοδότησης του υπόγειου υδροφορέα
και τη δηµιουργία πληµµυρικών φαινοµένων µετά από έντονες
βροχοπτώσεις.

Καρστικοί υδροφόροι ορίζοντες απαντώνται στο βορειοανατολικό
τµήµα της πεδιάδας του Σπερχειού και οι οποίοι εκφορτίζονται από
τις πηγές Αγ. Παρασκευής και Μαυρµαντήλας.

Υδροδυναµική συµπεριφορά-ποιότητα παράκτιων νερών
Κυκλωνική κυκλοφορία

Κίνηση θαλάσσιων µαζών:
38.95

1. την παλίρροια Æ µε τη δηµιουργία
έντονων παλινδροµικών κινήσεων στο
Β. Ευβοϊκό κόλπο και το ∆ίαυλο Ωρεών.
Ανταλλαγή µαζών µε το Μαλιακό κόλπο.
2. τις πυκνοµετρικές διαφορές

38.90
Τάπια
Βελάς

Μαλιακός
Κόλπος

Βασιλίνα

38.85
Χιλιοµίλι

Λιχάδα

38.80
Κνηµίδα

38.75
22.50

δεν αποτελούν καθοριστικό παράγοντα
κίνησης των θαλασσίων µαζών:
1. οι άνεµοι λόγω της Β∆ κατεύθυνσης του
και της µέτριας έντασης του (96% του
χρόνου πνέουν άνεµοι ασθενείς έως
µέτριοι).

22.55

22.60

22.65

22.70

22.75

22.80

22.85

22.90

Αντικυκλωνική κυκλοφορία
38.95

38.90
Τάπια
Βελάς

Μαλιακός
Κόλπος

Βασιλίνα

38.85
Χιλιοµίλι

2. τα κύµατα εξαιτίας της γεωµετρίας της
ακτογραµµής.

Λιχάδα

38.80
Κνηµίδα

38.75
22.50

22.55

22.60

22.65

22.70

22.75

22.80

22.85

22.90

3. Πηγές ρύπανσης
1. Σηµειακές
πηγές
ρύπανσης
2. ∆ιάχυτες
πηγές
ρύπανσης Επιφανειακές
απορροές
3. Φυσικές
πηγές
ρύπανσης

Α. Πιέσεις στο χερσαίο περιβάλλον
1. Λατοµικές δραστηριότητες εξόρυξης αδρανών υλικών
2. Η οργανική ρύπανση στα εδάφη της περιοχής δεν έχει
αποτιµηθεί ποσοτικά όµως η περιοχή αντιµετωπίζει
προβλήµατα ρύπανσης από:
τη διάθεση των λυµάτων υπεδάφια:
# απορροφητικοί βόθροι,
# σηπτικοί βόθροι µε διαρροές!!...

την ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριµµάτων από τους
οικισµούς της περιοχής
την ευρύτατη χρήση λιπασµάτων για τις καλλιέργειες µε
αποτέλεσµα τη διήθηση µέρους τους στο έδαφος.

Β. Πιέσεις στο υδάτινο περιβάλλον
Η ευρύτερη περιοχή αρδεύεται από επιφανειακά και υπόγεια
νερά χωρίς να υπάρχει ακριβής προσδιορισµός των ποσοτήτων
άρδευσης παρά µόνο έµµεσα από τα υφιστάµενα έργα υποδοµής
και το είδος των καλλιεργειών.
Οι πιέσεις που δέχεται το υδατικό δυναµικό αυτής της περιοχής
είναι κυρίως:
– απόβλητα κτηνοτροφικών µονάδων,
– απόβλητα των ελαιοτριβείων
– ποσοτήτες λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων

Γ. Πιέσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον
(Μαλιακός Κόλπος)
Ο Μαλιακός κόλπος σε αρκετά σηµεία του είναι ιδιαίτερα ρηχός.
Παρουσιάζει αυξηµένες συγκεντρώσεις οργανικών ουσιών
ειδικά κοντά στις εκβολές του ποταµού, καθώς και έντονη
διαφορά αλατότητας µεταξύ των εκβολών του Σπερχειού και του
κόλπου.
∆ιοχετεύονται σε αυτόν:
τα αστικά λύµατα της Σπερχειάδας και της Μακρακώµης,
τα απόβλητα διαφόρων βιοµηχανικών µονάδων που βρίσκονται κατά µήκος
της κοιλάδας του,
τα λύµατα αρκετών οικιστικών περιοχών,
τα λύµατα µεγάλων µονάδων βιοµηχανίας: σφαγείων, ελαιουργείων,

τα περισσότερα από τα οποία δεν υφίστανται βιολογικό ή χηµικό
καθαρισµό.
Σηµαντικές ποσότητες ρυπαντικών φορτίων ξεπλένονται από τα
εδάφη της περιοχής καθώς και φυτοφάρµακα-λιπάσµατα από τις
γύρω καλλιεργούµενες εκτάσεις µε αποτέλεσµα ο κόλπος να
παρουσιάζει έντονα φαινόµενα ευτροφισµού.

Η εκτίµηση των ρυπαντικών φορτίων από:
τα αστικά λύµατα,
τα βιοµηχανικά απόβλητα και
τις αγροτικές δραστηριότητες (γεωργία – κτηνοτροφία)
στις διαχειριστικές λεκάνες– Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας Υ∆ 07

4. Ανταπόκριση φορέων
στο επεισόδιο της ρύπανσης
Η Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση
πραγµατοποιώντας σειρά δειγµατοληψιών:
 νερού,
 ψαριών και
 οστρακοειδών

Φθιώτιδας

αντέδρασε

άµεσα

Τα δείγµατα αναλύθηκαν από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και από Εθνικό Εργαστήριο
Αναφοράς για τις Ασθένειες των Ιχθύων [Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων Αθηνών
(Κ.Κ.Ι.Α.)]
Τα αποτελέσµατα των τοξικολογικών αναλύσεων για: αρνητικά
ήταν
 φυτοφάρµακα,
 βαρέα µέταλλα, ήταν
αρνητικά
 οργανικά δηλητήρια,
 παθογόνα βακτήρια,
 παράσιτα στα ψάρια και στα οστρακοειδή
Στα αποτελέσµατα του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για τις Ασθένειες των
Ιχθύων του Κ.Κ.Ι.Α. (δελτίο 3052/13-04-09) γίνεται η αναφορά ότι:
σε επιχρίσµατα βραγχίων ψαριών διαπιστώθηκε σηµαντικός αριθµός φυτοπλαγκτικών
οργανισµών.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε στις:
26-03-2009
31-03-2009
08-04-2009
έλαβε δείγµατα νερού και ψαριών και πραγµατοποίησε µετρήσεις των
φυσικών και των χηµικών παραµέτρων του νερού
Αποτελέσµατα αναλύσεων
Τοξικές οργανικές ουσίες

∆εν εντοπίστηκαν

9

Ανόργανα θρεπτικά άλατα

Φυσιολογικά όρια

9

Αφθονία φυτοπλαγκτικών
οργανισµών

Φυσιολογικά όρια

9

Μικροφύκη του γένους
Chattonella

Υψηλές συγκεντρώσεις 0

Άµορφο υλικό

Υψηλές συγκεντρώσεις 0

Η Κτηνιατρική ∆/νση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκισης Φθιώτιδας
πραγµατοποίησε αυτοψίες:
¾ Στις 27-03 2009 αυτοψία στις εκβολές του Σπερχειού ποταµού
οι θάνατοι των ψαριών προκλήθηκαν από συνθήκες ανοξίας,
εξαιτίας των φερτών υλικών
¾ Στις 10-04-2009 δειγµατοληψία νερού και εκτρεφόµενων ψαριών από
τη θαλάσσια περιοχή του Αγ. Σεραφείµ σύµφωνα µε τις αναλύσεις:
 Στα δείγµατα του νερού βρέθηκαν εν δυνάµει ιχθυοτοξικά
µικροφύκη των γενών Karena και Chattonella, σε αφθονίες που
δεν µπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για την πρόκληση του
µαζικού θανάτου ψαριών στο Μαλιακό κόλπο (Μονάδας
Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών του Τµήµατος Βιολογίας του
ΑΠΘ)
 Στα δείγµατα ψαριών δεν διαπιστώθηκαν αλλοιώσεις στα
βράγχια αλλά ούτε και κύτταρα δυνητικά υπεύθυνων ιχθυοτοξικών
µικροφυκών στο στοµαχικό περιεχόµενο τους.
¾ Κατά την εξέταση δειγµάτων νερού στις ζώνες αλιείας και καλλιέργειας
οστρακοειδών του Μαλιακού κόλπου δεν βρέθηκαν εν δυνάµει
ιχθυοτοξικά µικροφύκη

∆ειγµατοληψία 14-04-2009
9
9
9
9
9

Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.,
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσ/νίκης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε,
Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων Αθηνών, (K.K.Ι.A).
∆/νση Κτηνιατρικής Νοµ. Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας
∆/νση Αλιείας Νοµ. Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας
Αξιολόγηση

Αποτελέσµατα αναλύσεων
∆.Ο. στο Μαλιακό

2,70-3,20 mg/l

1

Νιτρικά στις εκβολές

Υψηλές συγκεντρώσεις

0

Αιωρούµενα σωµατίδια

Υψηλές συγκεντρώσεις

0

Μικροφύκη του γένους
Chattonella

<100 κυτ./λίτρο

?!.
..

Τα οξυγονοβόρα φορτία
που µεταφέρθηκαν
ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ στη
δηµιουργία
συνθηκών ανεπαρκούς
οξυγόνου,
µε αποτέλεσµα το θάνατο
κυρίως βενθικών ψαριών
(π.χ. µουρµούρες).

Κλιµάκια Επιθεωρητών της ΕΥΕΠ του ΥΠΕΧΩ∆Ε διενήργησαν
ελέγχους, δειγµατοληψίες και περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις από:
06.04.09 - 10/04/09 & 26/04/09 - 30/04/09 & 12/09 σε:
 αστικά λύµατα,
 υγρά απόβλητα και
 κανάλια απορροής προς το Μαλιακό,
 στην εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της ΒΙΠΕ
Λαµίας,
 στη µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας ∆ΙΑΣ και
 στο ΕΕΛ Λαµίας.
Ερωτήσεις βουλευτών
και ευρωβουλευτών
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΚΟΜΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ Φ.
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠ.
ΜΠΑΤΖΕΛΗ Κ.(ΕΥΡΩΒ)
ΠΑΦΙΛΗΣ Θ.(ΕΥΡΩΒ)
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Α.

ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΡΙΖΑ
ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ
ΚΚΕ
ΛΑΟΣ

31.03.2009
12.04.2009
12.04.2009
13.04.2009
13.04.2009
18.04.2009
20.10.2009

5. Αξιολόγηση αιτιών επεισοδίου
Α. ΕΛΚΕΘΕ: Η θάλασσα του Μαλιακού Κόλπου είχε τα
χαρακτηριστικά µιας "καθαρής" θάλασσας,
Οι λόγοι των συγκεντρώσεων των αζωτούχων προς τα φωσφορικά
άλατα (ΣΝ/Ρ) παρουσίαζαν αρκετά µεγάλη διακύµανση, ανισορροπία
στο οικοσύστηµα, η οποία ενδεχοµένως και να σχετίζεται µε το
πρόβληµα
 Στους φυτοπλακτονικούς πληθυσµούς του θαλασσινού νερού
υπήρξε µία σηµαντική αύξηση,
Παρασιτολογικές, βακτηριολογικές και ιστολογικές εξετάσεις σε
δείγµατα εκτρεφοµένων (σε ιχθυοτροφείο της περιοχής) ιχθύων
έδωσαν αποτελέσµατα που δεν θα µπορούσαν να δικαιολογήσουν
εκτεταµένους θανάτους ιχθύων
Τα αίτια που κατά περιόδους προκαλούν την ανισορροπία του
οικοσυστήµατος του Μαλιακού Κόλπου δεν µπορούν, στην
παρούσα φάση, να προσδιορισθούν λόγω της έλλειψης επαρκών
ιστορικών επιστηµονικών δεδοµένων για την περιοχή.

Β. Πραγµατογνωµοσύνη εταιρίας ΝΕΑΡΧΟΣ :

Η αξιολόγηση των µετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν
δεν θεωρείται επαρκής:
 Οι µετρήσεις έγιναν µετά το επεισόδιο
 Η έλλειψη ανάλογων στοιχείων αντίστοιχων προηγούµενων
περιόδων, δεν επιτρέπει την ουσιαστική ερµηνεία και αξιολόγηση του
φαινοµένου

6. Προτάσεις φορέων

Β) Η πρόταση του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.:
1. Καταγραφή της παρούσας κατάστασης
2. Ανάπτυξη προγράµµατος συνεχούς παρακολούθησης
3. Ανάπτυξη διαχειριστικού εργαλείου
4. ∆ιάδοση της πληροφορίας

Γ) Προτάσεις ΝΕΑΡΧΟΣ ΕΠΕ για:
τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών,
τη διαχείριση της ρύπανσης από το Σπερχειό ποταµό και άλλες
πηγές,
τη δηµιουργία υποδοµής της Ν.Α. Φθιώτιδας, για τον έλεγχο της
ποιότητας των επιφανειακών νερών και των νερών της θάλασσας.
την ανάπτυξη και την εφαρµογή προγράµµατος ελέγχου και
ενεργοποίησης κινδύνου από τη παρουσία επιβλαβών
µικροφυκών
την αξιολόγηση παραµέτρων για τη διάγνωση επερχόµενου
κινδύνου και για τη δυνατότητα ερµηνείας της αύξησης επιβλαβών
µικροφυκών
την αναβάθµιση του υφιστάµενου εργαστηρίου της ∆/νσης Αλιείας
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας

7. Συµπεράσµατα Ο.Ε. ΤΕΕ -1
1.

Ο Μαλιακός κόλπος είναι µια ηµί-κλειστη θαλάσσια περιοχή, η
οποία συνδέεται µε το Αιγαίο πέλαγος και τον Β. Ευβοικό κόλπο
µέσω των διαύλων Ωρεών και Κνήµιδας αντίστοιχα.

2.

Η κυκλοφορία και ανανέωση των υδάτων του Μαλιακού κόλπου
γίνεται µε κύρια διεύθυνση από το δίαυλο των Ωρεών προς το Β.
Ευβοϊκό (κυκλωνική διεύθυνση) και εξαρτάται κυρίως από την
παλοίρρια και δευτερευόντως από τη διεύθυνση και την ένταση των
ανέµων.

3.

Η ταχύτητα αυτοκαθαρισµού των υδάτων στον κόλπο, έχει
υπολογιστεί ότι είναι µικρή και συνεπώς ο ρυθµός αποµάκρυνσης
των αιρούµενων σωµατιδίων είναι µικρός.

4.

Στο εσωτερικό τµήµα του Μαλιακού κόλπου εκβάλει ο Σπερχειός
ποταµός και οι παραπόταµοί του, οι απορροές των οποίων
καθορίζουν σηµαντικά τη συγκέντρωση των αιωρούµενων
σωµατιδίων στα νερά του κόλπου, και κατ’ επέκταση την οικολογική
ποιότητα και ισορροπία σε αυτόν.

7. Συµπεράσµατα Ο.Ε. ΤΕΕ -2
5. Ο Μαλιακός κόλπος δέχεται πλήθος ανθρωπογενών πιέσεων
από:
 την ύπαρξη και τη λειτουργία του λιµένα,
 τις παράκτιες εγκαταστάσεις,
 τις λιγοστές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις,
 τα ελαιουργεία,
 τις οικιστικές, τουριστικές και αγροτικές δραστηριότητες,
 τις υδατοκαλλιέργειες και την αλιεία.
Οι δραστηριότητες αυτές είναι πιθανό να συνδέονται µε διαταραχές
της οικολογικής ισορροπίας του παράκτιου οικοσυστήµατος, όπως
είναι τα φαινόµενα του ανθρωπογενούς ευτροφισµού και/ή η
επικράτηση τοξικών ειδών φυτοπλαγκτού.

7. Συµπεράσµατα Ο.Ε. ΤΕΕ -3
6.

Στην υποβάθµιση της ποιότητας των νερών του Μαλιακού
κόλπου συµβάλλουν :
 οι αποστραγγίσεις των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και
υδατοκαλλιεργειών,
 τα ανεπεξέργαστα αστικά λύµατα οικισµών στο Βόρειο
τµήµα του κόλπου,
 τα βιοµηχανικά απόβλητα και κυρίως τα υγρά
απόβλητα των ελαιουργείων,
 τα µεταφερόµενα ρυπαντικά φορτία από το Σπερχειό
και τους παραποτάµους του,
 τα πετρελαιοειδή και οι τοξικές ουσίες από τις
θαλάσσιες µεταφορές,
 οι αιωρούµενοι ρύποι/σωµατίδια από την κυκλοφορία
των οχηµάτων οι οποίοι µεταφέρονται στο Μαλιακό
κόλπο µέσω των επιφανειακών απορροών

7.

Οι πιθανές αιτίες οι οποίες συνέβαλλαν στη δηµιουργία του επεισοδίου
των µαζικών θανάτων ψαριών, όπως:
 οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ως αποτέλεσµα της
µεταβολής του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής από την
κατασκευή των οδικών και σιδηροδροµικών αξόνων,
 η µεταφορά, απόθεση και απόληψη αυξηµένων όγκων αδρανών
υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των έργων
οδοποιίας στο χερσαίο τµήµα του κόλπου,
 τα λύµατα της βιοµηχανικής δραστηριότητας (παρά την
αποβιοµηχάνιση της περιοχής),
 οι επιφανειακές απορροές των αγροτικών καλλιεργειών της περιοχής
(απόπλυση εδαφικού υλικού και θρεπτικών στοιχείων),
 η µη επαρκής λειτουργία των ΕΕΛ της πόλης της Λαµίας και των
Καµµένων Βούρλων, η µη λειτουργία των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυµάτων της Σπερχειάδας-Μακρακώµης και της
Στυλίδας καθώς και η ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων από τα
παρακείµενα ελαιουργεία,
 η ύπαρξη παράνοµων ΧΑ∆Α κατά µήκος της κοίτης του Σπερχειού,
 η σχεδόν αποκλειστική απορροή των οµβρίων και των
παροχετεύσεων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων στον
Σπερχειό ποταµό, σε συνδυασµό µε τις έντονες βροχοπτώσεις των
αντίστοιχων ηµερών,
δεν είναι δυνατό να τεκµηριωθούν αξιόπιστα εξαιτίας της έλλειψης επαρκών
ιστορικών δεδοµένων για την περιοχή

7. Συµπεράσµατα Ο.Ε. ΤΕΕ -4
8.

Η θάλασσα του Μαλιακού Κόλπου κατά τη χρονική περίοδο
εξέλιξης του επεισοδίου είχε τα χαρακτηριστικά µιας “καθαρής”
θάλασσας.

9.

Το πρόβληµα του οµαδικού θανάτου ψαριών στην περιοχή, κατά
τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, είναι δυνατό να συσχετιστεί µε
την αυξηµένη διακύµανση που παρουσίαζαν οι λόγοι ΣΝ/Ρ

10.

Η αύξηση του ιχθυοτοξικού είδους Chattonella-like sp. της
κλάσης των ραφιδοφυκών, οφείλεται κυρίως στην εισροή
επιφανειακών απορροών (γεωργικών και αστικών), στη
θαλάσσια περιοχή από τις έντονες βροχοπτώσεις το Μάρτιο του
2009, και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα σε συνδυασµό µε την
ύπαρξη ευνοικών υψηλών θερµοκρασιών, τη µείωση της
αλατότητας και την αύξηση των θρεπτικών αλάτων.
Η αύξηση των συγκεντώσεων Chattonella-like sp µπορεί
σαφώς να δικαιολογήσει περιστατικά θανάτου ψαριών, όχι
όµως τόσο εκτεταµένα, όπως αυτά που σηµειώθηκαν την
περίοδο Μαρτίου–Απριλίου 2009 (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 2009).

7. Συµπεράσµατα Ο.Ε. ΤΕΕ -5
11.

Το φαινόµενο του οµαδικού θανάτου ψαριών στο Μαλιακό
Κόλπο έχει παρατηρηθεί αρκετές φορές και στο παρελθόν σε
µικρότερη βέβαια έκταση και σε διαφορετικές εποχές του
χρόνου.
Τα συµβάντα αυτά υποδηλώνουν ότι ο Μαλιακός κόλπος
αποτελεί ένα ευαίσθητο οικοσύστηµα, το οποίο χρήζει
άµεσων µέτρων για την προστασία του.

11.

Οι µεγάλες ελλείψεις σε υποδοµές και σε εξειδικευµένο
επιστηµονικό προσωπικό της ∆ιεύθυνση Υδάτων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των αρµόδιων ∆/νσεων της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, καθιστούν πρακτικά
αδύνατους τους περιβαλλοντικούς ελέγχους.
Παρ’ όλες όµως τις ελλείψεις, θα πρέπει να επισηµανθεί η
αποτελεσµατική αντίδραση τους στην αποτίµηση του
επεισοδίου θανάτου των ψαριών την περίοδο Μαρτίου–
Απριλίου 2009.

8. Νοµοθετικό πλαίσιο
Το νοµοθετικό πλαίσιο της ευρύτερης περιοχής του
Μαλιακού κόλπου περιγράφεται στην τετρανοµαρχιακή
(Αν. Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια) απόφαση
19640/79 (ΦΕΚ 1136Β΄)
"Περί διαθέσεως υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων και
λυµάτων στο Βόρειο και Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο, καθώς
και στους αντίστοιχους Κόλπους Μαλιακό και
Πεταλίων".
Σ’ αυτή την Απόφαση προσδιορίζονται οι περιοχές των
ακτών του Μαλιακού, όπου ήδη γίνεται και επιτρέπεται
η διάθεση υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων αλλά και
λυµάτων µετά από την επεξεργασία τους.
Καθορίζονται οι ειδικοί όροι διάθεσης υγρών βιοµηχανικών
αποβλήτων και λυµάτων.

Επιτρεπόµενα όρια φυσικών και χηµικών παραµέτρων
α/α
Παράµετρος
Τιµή
α/α
Παράµετρος
Τιµή
1
Ρ.Η.
6,0-9,0
1
Ρ.Η.
6,0-9,0ο
2
Θερµοκρασία
35 C
2
Θερµοκρασία
35οC
3
Χρώµα
3
Χρώµα
4
Επιπλέοντα υλικά µεγαλύτερα από
0,0
4
Επιπλέοντα υλικά µεγαλύτερα από
0,0
1 cm
1 cm
5
Καθιζάνοντα,∆ιαχωριζόµενα
0,5
5
Καθιζάνοντα,∆ιαχωριζόµενα
0,5
(ml/l)
(ml/l)
6
Αιωρουµενα στερεά ολικά (mg/l)
40,0
6
Αιωρουµενα στερεά ολικά (mg/l)
40,0
7
Ολικά διαλελυµένα στερεά (mg/l)
1500
7
Ολικά διαλελυµένα στερεά (mg/l)
1500
8
BOD 5 (mg/l)
40,0
8
BOD 5 (mg/l)
40,0
9
COD (mg/l)
150
9
COD (mg/l)
150
10
Απορρυπαντικά (mg/l)
5,0
10
Απορρυπαντικά (mg/l)
5,0
(βιοδιασπάσιµα κατά 80%
(βιοδιασπάσιµα κατά 80%
11
Λίπη-Έλαια (Ζωικά-Φυτικά (mg/l)
20,0
11
Λίπη-Έλαια (Ζωικά-Φυτικά (mg/l)
20,0
12
Ορυκτά έλαια-υδρογονάνθρακες
15,0
12
Ορυκτά έλαια-υδρογονάνθρακες
15,0
(mg/l)
(mg/l)
13
Σύνολον τοξικών µετάλλων (mg/l)
3,0
13
Σύνολον τοξικών µετάλλων (mg/l)
3,0
14
Αργίλιο (mg/l)
5,0
14
Αργίλιο (mg/l)
5,0
15
Αρσενικό (mg/l)
0,5
15
Αρσενικό (mg/l)
0,5
16
Βάριο (mg/l)
20,0
16
Βάριο (mg/l)
20,0
17
Βόριο (mg/l)
2,0
17
Βόριο (mg/l)
2,0
18
Κάδµιο (mg/l)
0,1
18
Κάδµιο (mg/l)
0,1
19
Χρώµιο 3 (mg/l)
2,0
19
Χρώµιο 3 (mg/l)
2,0
20
Χρώµιο 6 (mg/l)
0,2
20
Χρώµιο 6 (mg/l)
0,2
21
Σίδηρος (mg/l)
2,0
21
Σίδηρος (mg/l)
2,0
22
Μαγγάνιο (mg/l)
22
Μαγγάνιο (mg/l)

23
Υδράργυρος(mg/l)
23
Υδράργυρος(mg/l)

2,0
2,0

0,005
0,005

α/α
α/α
24
24
25
25
26
26
27
27

Παράµετρος
Παράµετρος
Νικέλιο (mg/l)
Νικέλιο (mg/l)
Μόλυβδος (mg/l)
Μόλυβδος (mg/l)
Χαλκός (mg/l)
Χαλκός (mg/l)
Σελήνιο (mg/l)
Σελήνιο (mg/l)

Τιµή
Τιµή
2,0
2,0
0,1
0,1
1,5
1,5
0,1
0,1

28
Κασσίτερος (mg/l)
28
Κασσίτερος (mg/l)

10,0
10,0

29
29
30
30
31
31
32
32
33
33

7,0
7,0
0,5
0,5
0,7
0,7
1,0
1,0
2,0
2,0

Ψευδάργυρος (mg/l)
Ψευδάργυρος (mg/l)
Κυανούχα (mg/l)
Κυανούχα (mg/l)
Χρώµιο ελεύθερον (mg/l)
Χρώµιο ελεύθερον (mg/l)
Θειώδη (mg/l)
Θειώδη (mg/l)
Θειούχα (mg/l)
Θειούχα (mg/l)

34
Φθοριούχα(mg/l)
34
Φθοριούχα(mg/l)
35
Φωσφόρος(mg/l)
35
Φωσφόρος(mg/l)
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44

6,0
6,0
10,0
10,0

Ολική Αµµωνία(ΝΗ4) (mg/l)
15,0
Ολική Αµµωνία(ΝΗ4) (mg/l)
15,0
Άζωτο σαν Ν σε (ΝΟ2) (mg/l)
0,6
Άζωτο σαν Ν σε (ΝΟ2) (mg/l)
0,6
Άζωτο σαν Ν σε (ΝΟ3) (mg/l)
20,0
Άζωτο σαν Ν σε (ΝΟ3) (mg/l)
20,0
Φαινόλες Ολικές (mg/l)
0,5
Φαινόλες Ολικές (mg/l)
0,5
Αλδεϊδες (mg/l)
1,0
Αλδεϊδες (mg/l)
1,0
Αρωµατικοί διαλύτες (mg/l)
0,2
Αρωµατικοί διαλύτες (mg/l)
0,2
Αζωτούχοι διαλύτες (mg/l)
1,0
Αζωτούχοι διαλύτες (mg/l)
1,0
Χρωµιούχοι διαλύτες (mg/l)
1,0
Χρωµιούχοι διαλύτες (mg/l)
1,0
Σύνολο τοξικών ουσιών (As-Cd-Cr6Σύνολο τοξικών ουσιών (As-Cd-Cr6Hg-Ni-Pb-Cu-Se-Zn-CN-C5H6OH)
Hg-Ni-Pb-Cu-Se-Zn-CN-C5H6OH)
45
Τα λύµατα των πάσης φύσεως
Σύµφωνα µε την
45
Τα λύµατα των πάσης φύσεως
Σύµφωνα µε την
εγκαταστάσεων, θα υφίστανται πριν την Ε1β/221/65
εγκαταστάσεων, θα υφίστανται πριν την Ε1β/221/65
διάθεσή τους στον τελικό αποδέκτη,
Υγειονοµική ∆ιάταξη
διάθεσή τους στον τελικό αποδέκτη,
Υγειονοµική ∆ιάταξη
αποτελεσµατική απολύµανση
αποτελεσµατική απολύµανση

Καθεστώς Προστασίας Μαλιακού κόλπου
Η περιοχή των εκβολών του
Σπερχειού ποταµού και τµήµα
του Μαλιακού κόλπου έχουν
ενταχθεί
στο
Πρόγραµµα
«∆ΙΚΤΥΟ ΦΥΣΗ - NATURA
2000»
Οι διατάξεις της Οδηγίας
92/43/ΕΚ για τη
«∆ιατήρηση των φυσικών
οικοτόπων και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας»
και η Κ.Υ.Α. 33318/3028/98
(ΦΕΚ 1289Β/28-12-98) περί
«Καθορισµού µέτρων και
διαδικασιών
και
της άγριας για
πανίδαςτηκαι χλωρίδας», που αποτελεί
διατήρηση τηςτων
φυσικών
εναρµόνιση
εθνικής
νοµοθεσίας µε την Ευρωπαϊκή βρίσκονται
οικοτόπων
καθώς
σε ισχύ.

Οδηγία 2000/60, Ν. 3199/2003
και Π.∆. 51/2007
Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη
διαχείριση των υδάτων

Μητρώο προστατευόµενων περιοχών
Κατάρτιση Σχεδίου ∆ιαχείρισης υδάτων
περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού
µε

τη συµβολή όλων των κοινωνικών
εταίρων
Πρόγραµµα παρακολούθησης της
κατάστασης των υδάτων
Πρόγραµµα µέτρων
Πρόγραµµα ειδικών µέτρων

Όπου απαιτείται

9. Προτάσεις
• Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες οργάνωσης και στελέχωσης µε
εξειδικευµένο προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και των αρµόδιων ∆ιευθύνσεων της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας,
• Να διαµορφωθεί πλαίσιο νοµοθετικών ρυθµίσεων για την ποιότητα των
υδάτων σε παράκτια οικοσυστήµατα µε έµφαση στην αποτελεσµατική
οργάνωση και λειτουργία των ελεγκτικών µηχανισµών. Ιδιαίτερη έµφαση
θα πρέπει να δοθεί στην επικαιροποίηση της ισχύουσας
τεταρτονοµαρχιακής απόφασης του 1979 που αναφέρεται στα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του Μαλιακού κόλπου,
• Μεταφορά επικαιροποιηµένης τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης σε
υπηρεσιακούς παράγοντες και επαγγελµατικούς φορείς (π.χ. αγρότες)
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή µε σκοπό τη φιλικότερη προς το
περιβάλλον ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους (π.χ. βιολογική
καλλιέργεια),
• Να ενταχθεί η κοιλάδα του Σπερχειού στο πρόγραµµα απονιτροποίησης,

9. Προτάσεις -2
•

Να δοθεί η αναπτυξιακή δυνατότητα σε ελαιουργεία να υιοθετήσουν
Βέλτιστες Πρακτικές ∆ιάθεσης των υγρών τους αποβλήτων. Η
εφαρµογή των βέλτιστων αυτών πρακτικών θα πρέπει να αποτελέσει
προϋπόθεση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους,

•

Να υπάρξει σχεδιασµός για την ολοκληρωµένη διαχείριση των υγρών
αποβλήτων των διάσπαρτων οικισµών στο βόρειο τµήµα του Μαλιακού
κόλπου ώστε να µην γίνεται η διάθεση των ανεπεξέργαστων εκροών τους
στον κόλπο. (∆ροµολόγηση λειτουργίας της ΕΕΛ ΣπερχειάδαςΜακρακώµης),

•

Να υπάρξει ιδιαίτερη µέριµνα για τον έλεγχο της ποιότητας των εκροών
που δέχεται η Γερµανική Τάφρος, και των παράνοµων αγωγών που
διοχετεύουν ενεπεξέργαστα αστικά απόβλητα στον Ξηριά και στο
Εσχατόρεµα.

9. Προτάσεις -3
Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην παρακολούθηση του υδάτινου
συστήµατος του Μαλιακού µε συγκεκριµένες δράσεις και µέτρα όπως η
ανάπτυξη:
 on-line σύστηµατος συστηµατικής και τακτικής παρακολούθησης
της ποιότητας των επιφανειακών νερών του Σπερχειού
και της ευρύτερης περιοχής του Μαλιακού κόλπου.
 εποπτικού (6 µήνες–3 χρόνια) & επιχειρισιακού συστήµατος
παρακολούθησης των βιολογικών παραµέτρων.
 µαθηµατικών µοντέλών για την προσοµοίωση της υδροδυναµικής
συµπεριφοράς και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων
του Μαλιακού κόλπου.
Με στόχο

Εγκαιρη πρόγνωση εµφάνισης επικίνδυνων φυτοπλαγκτονικών
εξάρσεων στις παράκτιες περιοχές.

9. Προτάσεις -4
Η
κατάρτιση
ειδικού
σχεδίου
αντιµετώπισης
έκτακτων
περιστατικών όπως ο θανάτος ψαριών µε στόχο τη θέσπιση και την
ορθολογική εφαρµογή διαδικασιών αποτελεσµατικής επιχειρησιακής
ετοιµότητας και ενεργοποίησης όλων των εµπλεκοµένων φορέων.
Το σχέδιο αυτό θα ενεργοποιείται όταν οι επικρατούσες περιβαλλοντικές
συνθήκες (χαµηλή αλατότητα και θερµοκρασία) τροποποιούνται
ευνοώντας την ανάπτυξη φαινοµένων ευτροφισµού.
Η αποτελεσµατική κατάρτιση του σχεδίου θα βασίζεται στους άξονες της
Οδηγίας 2000/60 που αφορούν στην :
πρόληψη,
ετοιµότητα και τις ασκήσεις,
έγκαιρη
ανταπόκριση
ώστε
να
εξασφαλίζεται
αποτελεσµατική
αντιµετώπιση των περιστατικών έκτακτης ανάγκης,
αποκατάσταση µε στόχο τον περιορισµό των επιπτώσεων.

η

