ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΟ 22-03-2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΣΤΕΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΙΤΟΣ»
Θ Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδασ, ςτο πλαίςιο του ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ για τθν
οριςτικι και αποτελεςματικι επίλυςθ του μείηονοσ προβλιματοσ ςτθν περιοχι του Αςωποφ
και των ενεργειϊν που απορρζουν από τθ διαβοφλευςθ που ξεκίνθςε από τον Οκτϊβριο
του 2015 και κατζλθξε ςτθν απόφαςθ 207/2015 του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ
Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, ξεκίνθςε τθ λειτουργία παρατθρθτθρίου περιβάλλοντοσ ςτθ
περιοχι των Οινοφφτων.
τισ 22-03-2016 υπογράφθκε Προγραμματικι φμβαςθ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ τερεάσ
Ελλάδασ και του ΝΠΔΔ Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ φυςικϊν Επιςτθμϊν «Δθμόκριτοσ» (ΕΚΕΦΕ
«Δ») για τθν υλοποίθςθ τθσ παραπάνω αναφερόμενθσ πράξθσ, ςυνολικοφ ποςοφ
100.650,90 €(με τον ΦΠΑ). Θ ςφμβαςθ υλοποιικθκε και ςτισ 6-02-2018 εγκρίκθκε και το
τελευταίο παραδοτζο αυτισ.
Από τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων προζκυψαν τα εξισ:
Α. Αζρασ
Α1 – Διάχυτεσ εκπομπζσ
Επιλζχτθκαν 4 ςθμεία παρακολοφκθςθσ ςτθ περιοχι Οινοφφτων και μετρικθκαν SO2, NOΧ,
CO, O3, αιωροφμενα ςωματίδια, διοξίνεσ και πολυχλωριομζνα διφαινφλια, πολυαρωματικοί
υδρογονάνκρακεσ (PAHs), βαρζα μζταλλα και πτθτικζσ οργανικζσ ενϊςεισ.
Από τα αποτελζςματα προκφπτει ότι το ςφνολο των παραμζτρων που προςδιορίςτθκε είναι
εντόσ των ορίων που κζτει θ νομοκεςία με εξαίρεςθ το όηον.
Ρίνακασ Α1- 1 : Αποτελζςματα βαρζων μετάλλων
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Ρίνακασ Α 1-2 : Μζςεσ
Υδρογονανκράκων (PAHs)

τιμζσ

ςυγκζντρωςθσ

Ρολυκυκλικών

Αρωματικών

2

Ρίνακασ Α 1-3 : Μζςεσ τιμζσ ςυγκεντρώςεωσ Πηοντοσ, Διοξειδίου του Θείου, Μονοξειδίου
του Άνκρακα, Διοξειδίου του Αηώτου και Μονοξειδίου του Αηώτου

Ρίνακασ Α 1-4 : Μζςεσ τιμζσ ςυγκζντρωςθσ Ρτθτικών Οργανικών Ενώςεων
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Ρίνακασ Α 1-5 : Τιμζσ ςυγκζντρωςθσ ςυνολικισ τοξικότθτασ διοξινών/φουρανίων
(TEQPCDD/F), PCBs(TEQPCBs) και ςυνολικισ ςυγκζντρωςθσ indicatorsPCBs.

Α2 – Σθμειακζσ εκπομπζσ
Ζγιναν μετριςεισ εκπομπϊν αζριων ρφπων ςε (5) βιομθχανίεσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι των
Οινοφφτων. Πιο ςυγκεκριμζνα πραγματοποιικθκαν μετριςεισ ςε καμινάδα τθσ εταιρίασ
ΜΑΙΛΛΘ, ΕΠΑΛΜΕ, ALUMINCO, ΧΑΛΚΟΡ& ΕΛΒΑΛ. Πραγματοποιικθκαν μετριςεισ ολικισ
ςωματιδιακισ φλθσ (TSP), ολικοφ οργανικοφ άνκρακα (TOC), ανόργανων ενϊςεων (NOx,
SO2, CO, CO2, O2), βαρζων μετάλλων (Pb, Cd, As, Hg, Ni, Cu, Zn), και
διοξινϊν/πολυχλωριωμζνων διφαινυλίων. Σα ςυμπεράςματα τα οποία προκφπτουν είναι τα
εξισ:
1. Οι εκπομπζσ των TSP είναι ιδιαίτερα χαμθλζσ και δεν υπάρχει υπζρβαςθ ςε καμία
βιομθχανία.
2. Δεν υπάρχει υπζρβαςθ ορίου για τα βαρζα μζταλλα ςε καμία βιομθχανία.
3. Δεν υπάρχει υπζρβαςθ του ορίου των ολικϊν πτθτικϊν οργανικϊν ενϊςεων (ΣOC) ςε
καμία βιομθχανία.
4. Δεν υπάρχει υπζρβαςθ ορίου για τισ διοξίνεσ/φουράνια ςε καμία βιομθχανία.
5. Δεν υπάρχει υπζρβαςθ ορίου για τουσ ανόργανουσ ρφπουσ ςε καμία βιομθχανία.
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Ρίνακασ Α 2-1: Αποτελζςματα μετριςεων για ολικά ςωματίδια, βαρζα μζταλλα,
ανόργανουσ ρφπουσ & ολικό οργανικό άνκρακα

Ρίνακασ Α 2-2 : Αποτελζςματα μετριςεων για διοξίνεσ και φουράνια.
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Β. Επιφανειακά και υπόγεια φδατα
Διεξιχκθςαν μετριςεισ ποιότθτασ ςε δείγματα επιφανειακϊν και υπογείων υδάτων και
δειγμάτων εδάφουσ ςε 20 αντιπροςωπευτικά ςθμεία ςτθν ευρφτερθ περιοχι των
Οινοφφτων από τα οποία προζκυψε ότι:
 Οι τιμζσ ςυγκζντρωςθσ ςυνολικισ τοξικότθτασ διοξινϊν και φουρανίων που
μετρικθκαν ιταν ςε πολφ χαμθλά επίπεδα, κάτω από το όριο ανίχνευςθσ.
 Οι τιμζσ ςυγκζντρωςθσ ςυνολικισ τοξικότθτασ για ”παρόμοια με τισ διοξίνεσ” PCBs
(TEQ PCBs) και ςυνολικισ ςυγκζντρωςθσ indicatorsPCBs που μετρικθκαν ιταν ςε
χαμθλά επίπεδα.
 Τπζρβαςθ παρατθρικθκε ςτθ κζςθ ΧΡΩΜΟΧΘΜΙΚΩΝ ΗΩΝΘ ΑΡΑΙΩΘ για το Β*b+F.
ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ κζςεισ οι μετροφμενοι ΠΑΤ δεν ανιχνεφκθκαν ι ιταν
μικρότεροι του ορίου ποςοτικοποίθςθσ.
 ε καμία περίπτωςθ δε διαπιςτϊκθκε υπζρβαςθ των οριακϊν τιμϊν για τισ
πτθτικζσ οργανικζσ ενϊςεισ. ToTrichloroethylene, tetrachloroethyleneκαι1,2,3Trichloropropane ιταν τα μόνα από τα πτθτικά οργανικά που ανιχνεφτθκαν ςε 3
από τα ςθμεία δειγματολθψίασ, χωρίσ οι τιμζσ τουσ να υπερβαίνουν τα επιτρεπτά
όρια.
 ε ότι αφορά το οργανικό φορτίο οι μεγαλφτερεσ τιμζσ καταγράφονται ςε 2 μόνα
ςθμεία.
 ε ότι αφορά τα βαρζα μζταλλα, οι ςυγκεντρϊςεισ που προςδιορίςτθκαν φαίνονται
ςτο πίνακα που ακολουκεί.
Ρίνακασ Β1 : Ρροςδιοριςμόσ διαλυτών μετάλλων ςε υδατικά δείγματα
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Γ. Ζδαφοσ
Διεξιχκθςαν μετριςεισ ςε 20 δείγματα εδάφουσ από τθ περιοχι μελζτθσ. Σα αποτελζςματα
ζδειξαν ότι:
 H ςυγκζντρωςθ ςυνολικισ τοξικότθτασ διοξινϊν και φουρανίων που μετρικθκε
ιταν ςε αυξθμζνα επίπεδα ςε 5 δείγματα και ςε πολφ υψθλά επίπεδα ςε 2
δείγματα.
 Οι τιμζσ ςυγκζντρωςθσ ςυνολικισ τοξικότθτασ για ”παρόμοια με τισ διοξίνεσ” PCB’s
(TEQPCBϋs) και ςυνολικισ ςυγκζντρωςθσ indicators PCBs που μετρικθκαν ςτθν
παροφςα μελζτθ ιταν ςε χαμθλά επίπεδα.
 ε ότι αφορά τουσ πολυαρωματικοφσ υδρογονάνκρακεσ,ςε καμία περίπτωςθ δε
διαπιςτϊκθκε υπζρβαςθ των οριακϊν τιμϊν. Οι υψθλότερεσ τιμζσ ςυγκζντρωςθσ
παρουςιάςτθκαν ςε 1 δείγμα με τιμζσ πολλαπλάςιεσ των υπολοίπων ςθμείων.
Ρίνακασ Γ1 : Τιμζσ ςυγκζντρωςθσ κάκε ιςομεροφσ διοξινών και φουρανίων
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Ρίνακασ Γ2: Τιμζσ ςυγκζντρωςθσ Ρολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανκράκων ςτο
χώμα (PAHs)
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Δ. Τρόφιμα
ε πενιντα ζνα δείγματα φυτικισ και ηωικισ προζλευςθσ μετρικθκε θ ςυγκζντρωςθ
δοξινϊν (PCDD/Fs), Πολυχλωριωμζνων Διφαινυλίων (PCB’s), Πολυφκοριωμζνων Οργανικϊν
Ενϊςεων (PFC’s) και Βαρζων μετάλλων. τα φυτικά δείγματα ζγινε επίςθσ προςδιοριςμόσ
τθσ ςυγκζντρωςθσ Οργανοχλωριωμζνων Φυτοφαρμάκων.
Από τα αποτελζςματα των μετριςεων φαίνεται ότι:
 όλα τα δείγματα γάλακτοσ και κρζατοσ που ελζγχκθκαν είναι εντόσ των μζγιςτων
επιτρεπτϊν ορίων που ορίηονται από τον κανονιςμό 1259/2011 τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ και ςε κανονικά επίπεδα.
 Οι τιμζσ ςυγκεντρϊςεων διοξινϊν που προςδιορίςκθκαν ςτα δείγματα αυγϊν
βρζκθκαν υψθλότερεσ από τα μζγιςτα επιτρεπόμενα όρια τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ (ΕΕ 1259/2011) ςε τζςςερα από τα επτά δείγματα ενϊ ιταν υψθλζσ και
ςτα υπόλοιπα τρία.
 ε ότι αφορά τισ πολυφκοριωμζνεσ οργανικζσ ενϊςεισ, οι τιμζσ ςυγκζντρωςθσ των
PFOA και PFOS που μετρικθκαν ιταν ςε πολφ χαμθλά επίπεδα, κάτω ι πολφ κοντά
από το όριο ποςοτικοποίθςθσ τθσ μεκόδου.
 Οι τιμζσ ςυγκζντρωςθσ των βαρζων μετάλλων που μετρικθκαν ςτθν παροφςα
μελζτθ ιταν ςε πολφ χαμθλά επίπεδα, πολφ χαμθλότερα από τα κεςμοκετθμζνα
μζγιςτα επιτρεπόμενα όρια για τα επίπεδα βαρζων μετάλλων ςτα τρόφιμα.
 Οι τιμζσ ςυγκζντρωςθσ των καταλοίπων φυτοφαρμάκων που μετρικθκαν ςτθν
παροφςα μελζτθ ιταν ςε πολφ χαμθλά επίπεδα, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ
κάτω από το όριο ανίχνευςθσ, εκτόσ από το Chlorpyriphos-Et που ανιχνεφτθκε ςε
αρκετά δείγματα.
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Ρίνακασ Δ-1: Αποτελζςματα μετριςεων Βαρζων μετάλλων ςε τρόφιμα
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Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
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