Περιοχές Μελέτης στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, οι υπό
μελέτη περιοχές
ανήκουν στα
υδατικά διαμερίσματα Αττικής (ΥΔ
GR06) και
Ανατολικής Στερεάς
Ελλάδας (ΥΔ GR07)
και η έρευνα
εστιάζει στα εξής
υδατικά συστήματα
(Εικ.3):

Eικ.3: Περιοχές - υδατικά συστήματα μελέτης του CrITERIA στην Ελλάδα.

1. Λουτράκι - Σχίνος (ΥΔ GR06 - Αττική) - Λεκάνη Απορροής GR26
·Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Λουτρακίου (GR0600010)
·Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Δυτικών Γερανείων (Gr0600020)
2. Ευρύτερη περιοχή Ασωπού (ΥΔ GR07 - Ανατολική Στερεά) Λεκάνη Απορροής GR23 & GR25
·Yπόγειο Υδατικό Σύστημα Θηβών-Ασωπού-Σχηματαρίου (Gr0700210)
3. Κεντρική Εύβοια (ΥΔ GR07- Ανατολική Στερεά)- Λεκάνη Απορροής GR19
·Yπόγειο Υδατικό Σύστημα Πολιτικών - Ψαχνών (GR0700300)

"Εξασθενές χρώμιο σε υδατικά σώματα της Μεσογείου:
Ευέλικτες διαχειριστικές επιλογές
για την αποδοτική χρήση των υδατικών
πόρων μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης,
CrITERIA"

«Cr(VI) Impacted waterbodies in the Mediterranean:
Transposing management options
for Efficient water Resources use through
an Interdisciplinary Approach"

Το έργο CrITERIA έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος
ERANETMED της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται για την

Η μεθοδολογία του CrITERIA βασίζεται στην συγκριτική και

Ειδικό στόχο του έργου αποτελεί η ενεργή συμμετοχή ενδιαφε-

συνεργατική έρευνα και περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων από

ρομένων μερών σε όλα τα κλιμάκια διαχείρισης υδάτων, στο

κάθε χώρα-εταίρο του προγράμματος. Το έργο παρέχει ευκαιρίες

πλαίσιο της διαμόρφωσης διαχειριστικών σχεδίων σύμφωνα

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

κατάρτισης και κινητικότητας των εμπλεκόμενων εταίρων στην πα-

με

Το CrITERIA έχει συνολική διάρκεια 3 έτη (1/10/2016-1/10/2019)

ρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων. Επίσης, προάγει τη συμ-

Ελλάδα μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός βελτιστοποιημένου διαχειριστι-

μετοχική διαδικασία στην εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων

κού εργαλείου με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας λήψης ορθών

των υδάτων σύμφωνα με τους κανόνες που υπαγορεύει η Οδηγία

αποφάσεων από τους εμπλεκόμενουςφορείς κατά την αντιμετώπι-

Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ της ΕΕ για το νερό καθώς και τις προτεραιότη-

ση περιπτώσεων ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθμισης των υδα-

τες χρήσης του νερού (αστική, βιομηχανική, αγροτική) σε κάθε πε-

τικών πόρων υπό συνθήκες κλιματικής μεταβολής. Οι στόχοι
του έργου απεικονίζονται στο συνοπτικό διάγραμμα της Εικόνας 1.

την

Οδηγία

Πλαίσιο

2000/60/ΕΚ.

ριοχή μελέτης. Το πρόβλημα του Cr(VI) στο νερό θα εξεταστεί σε
συνάρτηση με τα αποθέματα νερού και την ενδεχόμενη ελάττωση
τους λόγω της κλιματικής αλλαγής, δίνοντας έμφαση στο άμεσο και
έμμεσο κόστος αποκατάστασης. Η περίπτωση του ακραία ξηρού
περιβάλλοντος του Ομάν θα χρησιμοποιηθεί ως πιθανό μελλοντικό
ανάλογο υδρολογικών λεκανών της Μεσογείου. Ο σχεδιασμός του
έργου διασφαλίζει την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων μέσω

Εικ. 2. Οι περιοχές μελέτης του έργου CrITERIA σημειώνονται με άστρο.

συνεδρίων, δημοσιεύσεων και αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης

Οι συμμετέχοντες του έργου παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

στο διαδίκτυο.

Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Συντονιστής του έργου),
το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος & το Τμήμα Χημείας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Εικ.1 Οι στόχοι του CrITERIA διαγραμματικά.

καθώς

και

η

εταιρεία
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Η επιβάρυνση των υδατικών συστημάτων από Cr(VI) θα χρησιμο-

Πίνακας 1 Εταίροι CrITERIΑ

ποιηθεί ως παράδειγμα επιπρόσθετης πίεσης που θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων. Η εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος από
Cr(VI) συνήθως προέρχεται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
Παρόλα αυτά η παρουσία σχετικά υψηλών συγκεντρώσεων Cr(VI)

Οι δραστηριότητες του CrITERIA
στις περιοχές μελέτης περιλαμβάνουν:
• Ανάπτυξη εννοιολογικών υδρογεωλογικών μοντέλων και

στο υπόγειο νερό μπορεί να οφείλεται και σε φυσικές διεργασίες,

ποιοτικό χαρακτηρισμό μέσα από επαναληπτικές

από την αποσάθρωση συγκεκριμένων πετρωμάτων.

δειγματοληψίες των επιμέρους υδατικών συστημάτων

Η εμφάνιση αυτών των πετρωμάτων στις υπό μελέτη περιοχές

• Aνάλυση των υφιστάμενων χρήσεων κι απαιτήσεων νερού

των συμμετεχόντων χωρών σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη

ανά περιοχή μελέτης

κλιματική μεταβολή αποτελεί κοινό τόπο του προβλήματος στις

• Εκτίμηση του κόστους των επιπτώσεων της ρύπανσης

χώρες που συμμετέχουν (Εικ.2). Στις περιοχές αυτές θα

Cr(VI) των υδατικών συστημάτων ανάλογα με τις χρήσεις

διαχωριστεί η γεωγενής από την ανθρωπογενή προέλευση

νερού και υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής

του Cr(VI) και θα εκτιμηθεί η επίδραση της ανθρωπινης

• Προσδιορισμό των οικονομικά αποδοτικότερων μέτρων

δραστηριότητας στην απελευθέρωσή του.

αποκατάστασης εάν αυτά κρίνονται απαραίτητα.
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