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∆έκα σταθµοί παρακολούθησης της ποιότητας των παράκτιων θαλάσσιων 
υδάτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  
 
 
 
O Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς σε εφαρµογή των 
προγραµµατικών του δεσµεύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, θα 
υπογράψει, µετά τη χθεσινή απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, 
προγραµµατική σύµβαση µε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών, µε 
αντικείµενο την «παρακολούθηση της ποιότητας των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων 
σε περιοχές µε υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας». 
 
Η προγραµµατική σύµβαση έρχεται να υλοποιήσει σχετική απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, το Μάϊο του 2011, µε την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό 
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Υδατοκαλλιέργειες προκειµένου να εκπονηθεί επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο µε 
επάρκεια και αποτελεσµατικότητα θα οδηγήσει στην εξαγωγή συµπερασµάτων και 
πολιτικών, όχι µόνο απέναντι στις υδατοκαλλιέργειες, αλλά και απέναντι στην ευθύνη 
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
 
Κύριος στόχος της προγραµµατικής σύµβασης είναι η µελέτη της δοµής του 
παράκτιου οικοσυστήµατος για έναν πλήρη ετήσιο κύκλο δειγµατοληψιών σε δέκα 
θαλάσσιες περιοχές µε έντονη υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα µε έµφαση σε 
φαινόµενα ευτροφισµού αλλά και εµφάνισης επιβλαβών ή/και τοξικών ειδών 
φυτοπλαγκτού, καθώς και η µελέτη των ρύπων( βαρέα µέταλλα, οργανικοί ρύποι) στο 
θαλασσινό νερό στο  ίζηµα και σε οργανισµούς και η επίδραση τους στο 
οικοσύστηµα. Η συλλογή και αξιολόγηση δεδοµένων παραµέτρων της ποιότητας των 
παράκτιων θαλάσσιων οικοσυστηµάτων για την τεκµηρίωση των «κρίσιµων» 
περιβαλλοντικών προβληµάτων και διαχειριστικών πολιτικών, υπό το πνεύµα των 
Ευρωπαϊκών Οδηγιών και κυρίως της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα Ύδατα. 
 



Οι περιοχές που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων 
υδάτων  είναι: δύο (2) σταθµοί στον Μαλιακό κόλπο, ένας (1) στη θαλάσσια περιοχή 
του Θεολόγου Φθιώτιδας, ένας στη θαλάσσια περιοχή της Λάρυµνας, ένας (1) στον 
θαλάσσια περιοχή Αλιβερίου, ένας (1) στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου 
Μαρµαρίου, ένας (1) στον ∆ίαυλο Ωρεών δύο και (2) στον Κοριθιακό κόλπο. 
 
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων θα δηµοσιοποιούνται από τις περιφερειακές αρχές 
και θα παρουσιαστούν σε ειδική Ηµερίδα που θα πραγµατοποιηθεί µετά το πέρας του 
κύκλου των µετρήσεων. 
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