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Σα ΚΔΛ είλαη άκεζα εμαξηώκελα από ην βαζκό
επεμεξγαζίαο αζηηθώλ ιπκάησλ πνπ δηαζέηνπλ
(MetcalfandEddy, 1991). Έηζη, ζηελ πξσηνβάζκηα
επεμεξγαζία ζηνρεύνπλ ζηελ απνκάθξπλζε αησξνύκελσλ
ζηεξεώλ κέζσ ηεο θαζίδεζεο θαη επίπιεπζεο. ηε
δεπηεξνβάζκηα, κε ζπλδπαζκό θπζηθνρεκηθώλ θαη
βηνινγηθώλ δηεξγαζηώλ, επηδηώθνπλ ηελ απνκάθξπλζε
ησλ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ θαη ηνπ νξγαληθνύ
θνξηίνπ. Σέινο, ζηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία
επηηπγράλεηαη ε απνκάθξπλζε ζξεπηηθώλ, όπσο ην άδσην
θαη ν θώζθνξνο θαζώο θαη ε απνιύκαλζε γηα ηελ
απνθπγή κεηάδνζεο κνιπζκαηηθώλ αζζελεηώλ ζε
αλζξώπνπο αιιά θαη ζε άιινπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο.
Από ηα ΚΔΛ πνπ απαληώληαη ζηελ Διιάδα ηα
πεξηζζόηεξα είλαη δεπηεξνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, ελώ
ιηγόηεξα είλαη απηά ηεο ηξηηνβάζκηαο.
Πξντόληα ησλ παξαπάλσ επεμεξγαζηώλ ζεσξνύληαη ην
επεμεξγαζκέλν
ιύκα
θαη
ε
ιάζπε.
Η
επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ιπκάησλ βξίζθεη εθαξκνγή ζε
δηάθνξνπο ηνκείο, όπσο ε άξδεπζε θαιιηεξγεηώλ, ν
εκπινπηηζκόο ησλ ππόγεησλ πδάησλ, ελώ ε ιάζπε
εθαξκόδεηαη σο εδαθνβειηησηηθό γηα ηνλ εκπινπηηζκό
ηεο θαιιηεξγνύκελεο γεο κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά
(Kalavrouziotis, 2015).
ε πξόζθαηε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Καιηθόξληα από
ηνπο Carr et al. (2016) ζε επηά ηξηηνβάζκηα θαη έλα
δεπηεξνβάζκην ΚΔΛ κεηξήζεθαλ ηα κηθξνπιαζηηθά ζηελ
έμνδό ηνπο. ην δεπηεξνβάζκην ΚΔΛ ε ππθλόηεηα ησλ
κηθξνπιαζηηθώλ ζην ιύκα ηεο εμόδνπ ήηαλ πεξίπνπ 1
κηθξνπιαζηηθό αλά 1100 ιίηξα. Παξόιν πνπ ην λνύκεξν
είλαη κηθξό αλ ιεθζεί ππόςε ε παξνρή ηνπ ιύκαηνο πξνο
ηνλ απνδέθηε ππνινγίδεηαη όηη 100,000 κηθξνπιαζηηθά
απνξξίκκαηα πέθηνπλ από ην ζπγθεθξηκέλν ΚΔΛ θάζε
κέξα ζηε ζάιαζζα.
Μία παξόκνηα κειέηε
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε θσηία από ηνπο Murphyetal
(2016) θαη παξόιν πνπ απηή ηε θνξά ε ππθλόηεηα είλαη 1
κηθξνπιαζηηθό αλά 4000 ιίηξα, ν αξηζκόο ησλ
κηθξνπιαζηηθώλ πνπ πέθηνπλ θάζε κέξα ζηε ζάιαζζα
ππνινγίδεηαη ζε 65 εθαηνκκύξηα θνκκάηηα.
Απηήηεζηηγκήεκθαλίδνληαηκηθξνπιαζηηθάαπνξξίκκαη
αζεόινποηνποσθεαλνύοηνπθόζκνπ, ζε όιεο ηηο αθηέο, ζηα
επηθαλεηαθά λεξά αιιά θαη ζηα ηδήκαηα από ην Βόξεην
Πόιν έσο ηελ Αληαξθηηθή (GESAMP, 2015).
Έλαο κεγάινο αξηζκόο νξγαληζκώλ έρεη θαηαγξαθεί λα
αιιειεπηδξά κε κηθξνπιαζηηθά από καιάθηα θαη ςάξηα
έσο πνπιηά θαη ζειαζηηθά, θ.α. (Rochmanetal., 2013).

Περίληψη – Μηθξνπιαζηηθά απνξξίκκαηα νξίδνληαη ηα
πιαζηηθά εθείλα ζσκαηίδηα κε δηάκεηξν 1 nm–5 mm. Σα
κεγάια κηθξνπιαζηηθά όκσο νξίδνληαη σο εθείλα ηα
πιαζηηθά ζσκαηίδηα ηα νπνία έρνπλ δηάκεηξν 0.3-5 mm ζε
νπνηαδήπνηε δηάζηαζεθαη είλαη νξαηά κε ην γπκλό κάηη,
όπσο σηνγιπθίδεο, κηθξά πιαζηηθά ζθαηξίδηα, θαπάθηα από
πιαζηηθά κπνπθάιηα, κηθξά θνκκάηηα από άιια
απνξξίκκαηα. θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε
αλάδεημε ηεο παξνπζίαο ησλ αλσηέξσ κηθξνπιαζηηθώλ ζηα
Κέληξα Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΚΕΛ).Εηδηθόηεξα, ζα
εμεηαζηεί ην ελδερόκελν ηα ΚΕΛ, πνπ απαληώληαη ζηνλ
Ειιαδηθό ρώξν, λα απνηεινύλ
δπλεηηθέο πεγέο
κηθξνπιαζηηθώλ γηα ηνπο
πδάηηλνπο απνδέθηεο. Σα
κηθξνπιαζηηθά κεηαθέξνληαη κέζσ ησλ αζηηθώλ ιπκάησλ
ζηα ΚΕΛ θαη από εθεί θαηαιήγνπλ ζε ζάιαζζεο, ιίκλεο, θαη
πδαηνξέκαηα. Η παξνύζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε
ζπκκεηνρή εθαηόλ ελόο (101) αξκνδίσλ γηα ηε ιεηηνπξγία
ησλ ΚΕΛ, ζε παλειιαδηθό επίπεδν. Γηα ηε ζπιινγή
δεδνκέλσλ δηακνξθώζεθε εξσηεκαηνιόγην, σο εξεπλεηηθό
εξγαιείν, ην νπνίν κεηαβηβάζηεθεζηνπο ππεύζπλνπο κέζσ
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail). Από ηελ αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ, πνπ πξνέθπςαλ από ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, δηαπηζηώζεθε πσο ε παξνπζία ησλ
κηθξνπιαζηηθώλ αλέξρεηαη ζην 89% ησλ θέληξσλ πνπ
έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Η παξνπζία ησλ κηθξνπιαζηηθώλ
απνξξηκκάησλ, όπσο σηνγιπθίδεο, ζηα ΚΕΛ είλαη έληνλε.
Μέρξη ζήκεξα, δελ έρεη αλαδεηρζεί ε ζεκαζία θαη ην κέγεζνο
ηνπ δεηήκαηνο. Παξάιιεια από ηελ έξεπλα απηή πξνέθπςαλ
θαη έκκεζα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο
ησλ ΚΕΛ.
Λέμεηο-Κιεηδηά: Μηθξνπιάζηηθα απνξξίκκαηα, Πήγεο
κηθξνπιαζηηθώλ, Κέληξα Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΚΕΛ),
Ωηνγιπθίδεο (κπαηνλέηεο), Πιαζηηθά ζθαηξίδηα

I. ΕΙΑΓΩΓΗ
ήκεξα απαξηζκνύληαη πεξηζζόηεξεο από ηξηαθόζηα (300)
Κέληξα Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΚΔΛ) ζηνλ Διιαδηθό
ρώξν κε νινέλα θαη εληνλόηεξεο απμεηηθέο ηάζεηο.Ο
κεγαιύηεξνο αξηζκόο ΚΔΛ απαληάηαη ζε ηνπξηζηηθέο,
θαηά θύξην ιόγν πεξηνρέο, όπσο Κπθιάδεο, Υαιθηδηθή,
σο απνηέιεζκα ηεο δεκνγξαθηθήο πιεζπζκηαθήο αύμεζεο
πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο. Όπσο
γίλεηαη εύθνια θαηαλνεηό ε αύμεζε νδεγεί αληίζηνηρα ζε
επίζεο απμαλόκελε αλάγθεγηα θαζαξόηεξν πεξηβάιινλ.
Σέινο ηα ιηγόηεξαεληνπίδνληαη ζηελ Ήπεηξν θαη ηε
Γπηηθή Μαθεδνλία(ΤΠΔΚΑ, 2016).
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Δπίζεο κειέηεο πεδίνπ αιιά θαη εξγαζηεξίνπ έρνπλ δείμεη
όηη ηα πιαζηηθά πξνζξνθνύλ θαη ζπγθεληξώλνπλ
νξγαληθνύο ξύπνπο όηαλ βξίζθνληαη ζε ξππαζκέλεο
ζάιαζζεο θαη κπνξνύλ λα ηνπο κεηαθέξνπλ καδί ηνπο
θαζώο θηλνύληαη πξνο άιιεο πεξηνρέο (Ogataetal., 2009;
Karapanagioti and Klontza, 2008).
Κύξηνο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο
απνηειεί ε αλάδεημε ηεο παξνπζίαο κηθξνπιαζηηθώλ ζηα
ΚΔΛ πνπ απαληώληαη ζηελ Διιάδα θαη ε δπλεηηθή
δηαθπγή ηνπο ζε πδάηηλν απνδέθηε. Γεληθά σο
κηθξνπιαζηηθά νξίδνληαη ηα πιαζηηθά εθείλα ζσκαηίδηα
κε δηάκεηξν 1 nm - 5 mm (GESAMP, 2015).ηελ
παξνύζα έξεπλα σο κηθξνπιαζηηθά νξίδνληαη ηα κεγάια
κηθξνπιαζηηθά δειαδή εθείλα ηα πιαζηηθά ζσκαηίδηα ηα
νπνία έρνπλ δηάκεηξν 0.3-5 mm ζε νπνηαδήπνηε
δηάζηαζεθαη είλαη νξαηά κε ην γπκλό κάηη, όπσο νη
σηνγιπθίδεο, κηθξά πιαζηηθά ζθαηξίδηα, θαπάθηα από
πιαζηηθά κπνπθάιηα, κηθξά θνκκαηάθηα από άιια
απνξξίκκαηα.

απνηειέζκαηα βαζηζκέλα ζηηο απαληήζεηο ησλ αξκνδίσλ
ζην εξσηεκαηνιόγην.

Α.

Μηθξνπιαζηηθά ζηε Γεμακελή Πξωηνβάζκηαο
Καζίδεζεο
Η πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία εθθξάδεηαη θπξίσο κε ηε
δεμακελή πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο ε νπνία είλαη θπξίσο
θπθιηθήο κνξθήο. ηε δεμακελή πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο
κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ αξκνδίσλ γηα ηε ιεηηνπξγία
ησλ ΚΔΛ, θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,
κηθξνπιαζηηθά απνξξίκκαηα απαληώληαη ζπρλά (27%)
ελώ θαηά θύξην ιόγν δελ εκθαλίδνληαη (39%). Πξέπεη λα
ζεκεησζεί όηη ζην έλα ηέηαξηνησλ κνλάδσλ πνπ έιαβαλ
κέξνο ζηελ έξεπλα δελ πθίζηαηαη δεμακελή
πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο (ρήκα 2).

II. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
3%

ηελ παξνύζα εξεπλεηηθή κειέηε ην κέγεζνο ηνπ
δείγκαηνο απνηέιεζε ην 34% πεξίπνπ ησλ ΚΔΛ πνπ
απαληώληαη ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα (ρήκα 1). Γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνύ ππήξμε επηθνηλσλία κε
ππεύζπλνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΛ, πξνθεηκέλνπ λα
ζπκπιεξώζνπλ εξσηεκαηνιόγην κέζσ ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ.Η επηινγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, σο
εξεπλεηηθό εξγαιείν απνηέιεζε ηελ πιένλ ελδεδεηγκέλε
κέζνδν γηα ηε ζπγθέληξσζε πνιιαπιώλ πιεξνθνξηώλ ζε
πεξηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα.

Nαι

Όχι

Δεν υφίςταται

Δεν λειτουργεί

Χωρίσ απάντηςη
6%
25%
27%

39%

ρήκα2. Δκθάληζε κηθξνπιαζηηθώλ ζηε δεμακελή πξσηνβάζκηαο
θαζίδεζεο

Από ηα κηθξνπιαζηηθά απνξξίκκαηα πνπ απαληώληαη σο
θπξίαξρν είδνο αλαθέξνληαη νη σηνγιπθίδεο (κπαηνλέηεο)
θαη έπνληαη ηα θαπάθηα πιαζηηθώλ κπνπθαιηώλ, θνκκάηηα
από θειηδόι αιιά θαη απνξξίκκαηα ηα νπνία δελ
ζεσξνύληαη πιαζηηθά όπσο ηα ιίπε.

Β. Μηθξνπιαζηηθά ζηε Γεμακελή Αεξηζκνύ
Πεξίπνπ
ζηα κηζά ΚΔΛ
(51%)
απαληώληαη
κηθξνπιαζηηθά ζηε δεμακελή αεξηζκνύ(ρήκα 3).Καη ζε
απηό ην ζηάδην επεμεξγαζίαο παξαηεξείηαη ε θαζνιηθή
παξνπζία ησλ σηνγιπθίδσλ θαη ηαπηόρξνλα ε ζηαζεξή
παξνπζία απνξξηκκάησλ όπσο ηα θαπάθηα από πιαζηηθά
κπνπθάιηα, ππνιείκκαηα από πιαζηηθέο ζαθνύιεο,
καληαιάθηα ελώ ζπλαληάκε γηα πξώηε θνξά βηνινγηθά
απνξξίκκαηα όπσο ζπζζσκαηώκαηα ηξηρώλ αιιά θαη
απνξξίκκαηα πνπ δελ ζεσξνύληαη πιαζηηθά, κε ηελ
επξεία έλλνηα ηνπ πιαζηηθνύ, όπσο κσξνκάληεια,
πξνθπιαθηηθά, ιίπε, θύθηα, θαη λνζνθνκεηαθά
ππνιείκκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά, κεξηθά απνξξίκκαηα
όπσο ηα κσξνκάληεια, ηα ζπζζσκαηώκαηα ηξηρώλ
(κηθξόηλεο) παξακέλνπλ αδηάιπηα κε ην ρξόλν θαη
πεξηνξίδνπλ ή αθόκα αλαθόπηνπλ νινθιεξσηηθά ηε
ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΛ θξάδνληαο ηα απνρεηεπηηθά δίθηπα
θαη εκπνδίδνληαο ηε ιεηηνπξγία κεραληθώληκεκάησλ
όπσο νη αλεκηζηήξεο ζηε δεμακελή αεξηζκνύ ζηνπο
νπνίνπο
ηπιίγνληαηπεξηκεηξηθά
δηαθόπηνληαο
ηε
ζηξνβηιηθή ηνπο θίλεζε.

ρήκα1. Απεηθόληζε ΚΔΛ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα

ΙIΙ. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ΚΔΛ παξαηεξνύληαη
κηθξνπιαζηηθά απνξξίκκαηα, ηα νπνία κεηαθέξνληαη
κέζσ αζηηθώλ ιπκάησλ θαη δπλεηηθά κέξνο απηώλ
θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα είηε ζε θάπνην άιιν πδάηηλν
απνδέθηε (ιίκλε, πδαηόξεκα) θαη ζηε ιάζπε. ηηο
επόκελεο
ελόηεηεο,
παξνπζηάδνληαη
ελδεηθηηθά
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Ναι

Όχι

Δεν υφίςταται

D. Μηθξνπιαζηηθά ζηε Λάζπε

Σπάνια

Η ηιύο απνηειεί παξαπξντόλ επηκέξνπο δηαδηθαζηώλ
δηεξγαζίαο ζηα ΚΔΛ. Η παξνπζία κηθξνπιαζηηθώλ αιιά
θαη άιισλ ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ ζηηο θιίλεο μήξαλζεο
ηεο ιάζπεο καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε θαη λα
αληηιεθζνύκε ηελ πηζαλόηεηα ηεο απεπζείαο απόζεζεο,
ησλ παξαπάλσ ξππαληώλ, ζην πεξηβάιινλ. Με βάζε ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ δηαπηζηώλνπκε
πσο ηα κηθξνπιαζηηθά απνξξίκκαηα ζηε ιάζπε
απαληώληαη ζε πνζνζηό 28% ή αιιηώο αλαινγία πεξίπνπ
1 πξνο 3 δειαδή ζε θάζε ηξία ΚΔΛαληηζηνηρείέλα ζην
νπνίν εκθαλίδνληαη κηθξνπιαζηηθά (ρήκα 5).

1% 5%
46%
48%

ρήκα3. Δκθάληζε κηθξνπιαζηηθώλ ζηε δεμακελή αεξηζκνύ

C.

Μηθξνπιαζηηθά ζηε Γεμακελή Γεπηεξνβάζκηαο
Καζίδεζεο
ηε δεμακελή δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο ε νπνία έπεηαη
ηεο δεμακελήο αεξηζκνύ, κεηαθέξεηαη κείγκα ιύκαηνο θαη
ιάζπεο, όπνπ ε ιάζπε θαζηδάλεη θαη ην ιύκα ζπλερίδεη ηελ
πνξεία ηνπ πξνο ηα επόκελα ζηάδηα επεμεξγαζίαο
(ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία). Καηά ηε
κεηαθνξά ηνπ
ιύκαηνο πξνο ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία δπλεηηθά
κεηαθέξνληαη θαη κηθξνπιαζηηθά απνξξίκκαηα. Η πηζαλή
δηαθπγή απνξξηκκάησλ πεξηνξίδεηαη κε ηελ ύπαξμε ζηε
δεμακελή ελόο επηθαλεηαθνύ κεραληζκνύ ζπιινγήο
(μέζηξν) επηπιεόλησλ ζηέξεσλ ξύπσλ, κεηαθέξνληαο ηνπο,
ζε εηδηθά θξεάηηα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. Δηδηθόηεξα,
από ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθύπηεη όηη
ζην 44% ησλ ΚΔΛ, ζηηοδεμακελέο δεπηεξνβάζκηαο
θαζίδεζεο απαληώληαη κηθξνπιαζηηθά ελώ ζην ππόινηπν
πνζνζηό ηνπο (52%) δελ παξαηεξνύληαη (ρήκα 4).
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ρήκα5. Δκθάληζε Μηθξνπιαζηηθώλζηε Λάζπε

Χωρίσ
απάντης
η
1%
Ναι
40%

ηα κηθξνπιαζηηθά πνπ απαληώληαη δεζπόδεη ε παξνπζία
ησλ σηνγιπθίδσλ ελώ παξνπζηάδνληαη επίζεο, νη
θαηεγνξίεο “ινηπά κηθξνπιαζηηθά”(κηθξνπιαζηηθά<5mm,
θνκκάηηα από ζαθνύιεο, πιαζηηθά θνκκάηηα από
παηρλίδηα, κηθξά θνκκάηηα πιαζηηθώλ) θαη “ινηπά
απνξξίκκαηα’’(ππνιείκκαηα λνζνθνκεηαθήο πξνέιεπζεο,
ζπζζσκαηώκαηα ηξηρηδίσλ–κηθξόηλα, θύθηα).
Όχι
11%

Όχι
52%

Ναι
89%
ρήκα4. Δκθάληζε κηθξνπιαζηηθώλ ζηε δεμακελή δεπηεξνβάζκηαο
θαζίδεζεο

Δηδηθόηεξα, από ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
πξνθύπηεη όηη ζην 80% ησλ ΚΔΛ, νη δεμακελέο
δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο δηαζέηνπλ
επηθαλεηαθό
κεραληζκό ζπιινγήο επηπιεόλησλ, ν νπνίνο ζπιιέγεη
θαηά θύξην ιόγν κηθξνπιαζηηθά απνξξίκκαηα. Οη
σηνγιπθίδεο απνηεινύλ ηνλ θνξπθαίν κηθξνπιαζηηθό
ξύπν ελώ αθνινπζνύλ θαη άιια απνξξίκκαηα πιαζηηθά ή
κε όπσο θνκκάηηα από πιαζηηθνύο ζσιήλεο, θνκκάηηα
από αξσκαηηθά WC, ζεξβηέηεο, κσξνκάληεια,
πξνθπιαθηηθά, μπξαθάθηα, καληαιάθηα, θνκκάηηα από
πιαζηηθά κπνπθάιηα, γεληθά κηθξά πιαζηηθάθνκκάηηα θαη
ππνιείκκαηα από πιαζηηθέο ζαθνύιεο.

ρήκα6. Δκθάληζε Ωηνγιπθίδσλ ζηα ΚΔΛ

D. Ωηνγιπθίδεο θαη ΚΔΛ
Οη σηνγιπθίδεο απνηεινύλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα
ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο ηνλ θνξπθαίν κηθξνπιαζηηθό
ξύπν, ν νπνίνο απαληάηαη ζηελ πιεηνλόηεηα (89%) ησλ
ΚΔΛ πνπ εληνπίδνληαη ζηελ Διιάδα (ρήκα 6).
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Δπραξηζηνύκε ηνλ Γξ. Ισάλλε Κ. Καιαβξνπδηώηε,
Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη
Σερλνινγίαο γηα ηελ επηζηάκελε αλάγλσζε ηεο εξγαζίαο
θαη ηηο πνιύηηκεο ππνδείμεηο ηνπ.

IV. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Δπηιεγκέλα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο έρνπλ
σο εμήο:
 ΣαΚΔΛ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ δπλεηηθνί απνδέθηεο
κηθξνπιαζηηθώλ ζηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο ηνπ
δειαδή ζε πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα όπσο ζάιαζζεο,
ιίκλεο, πδαηνξέκαηα.
 Οη σηνγιπθίδεο απνηεινύλ ην θνξπθαίν θαη
παξάιιεια ην δεκνθηιέζηεξν κηθξνπιαζηηθό ξύπν
πνπ απαληάηαη ζηαΚΔΛ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ
έξεπλα.
 Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ησλ ΚΔΛ ζηελ Διιάδα δε
δύλαηαη
λα
αληηκεησπίζεη
απνηειεζκαηηθά
απνξξίκκαηα από ην λα εηζέξζνπλ ζηα ΚΔΛ, όπσο
σηνγιπθίδεο.
 Η ηθαλόηεηα ζπγθξάηεζεο κηθξνπιαζηηθώλ (νξαηώλ
κε ην αλζξώπηλν κάηη) δηαθέξεη από εγθαηάζηαζε ζε
εγθαηάζηαζε.
Από ηα ΚΔΛ πνπ έιαβαλ ελεξγό κέξνο ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλα, θαη
απνηειώληαο ην έλα ηξίην (1/3) πεξίπνπ ηνπ ζπλόινπ πνπ
απαληώληαη ζηνλ Διιαδηθό ρώξν, απνδείρζεθε όηη ν
ιεηηνπξγηθόο ηνπο ζρεδηαζκόο δε δύλαηαη λα
αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά θαη λα αθαηξέζεη
νινθιεξσηηθά κηθξνπιαζηηθά απνξξίκκαηα εκπνδίδνληαο
ηελ θαηάιεμε ηνπο ζε πδάηηλν απνδέθηε (ρήκα 7). Η
δηαπίζησζε απηή, κε θάζε επηθύιαμε, δελ απνηειεί κόλν
ειιεληθό θαηλόκελν, αιιά πηζαλόλ, λα έρεη θαη
παγθόζκηεο δηαζηάζεηο.
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Δίλαη πξνθαλέο όηη νη ππεύζπλνη ησλ ΚΔΛ δελ είλαη
ελεκεξσκέλνη γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα αιιά θαη ην
θνηλό δελ γλσξίδεη όηη δελ ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη
κάθξνπιαζηηθά θαη κηθξνπιαζηηθά ζε αγσγνύο
απνρέηεπζεο.
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