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Εισαγωγή
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των υδατικών συστημάτων που δέχονται αυξημένες
περιβαλλοντικές πιέσεις προϋποθέτει την επίλυση των κύριων ζητημάτων που απασχολούν τους
χρήστες νερού στις συγκεκριμένες περιοχές μέσα από εποικοδομητικό διάλογο και συνεργασία
μεταξύ των διαχειριστών και χρηστών νερού. Ο διάλογος αυτός αποτελεί τη βάση για τη λήψη
ορθών και ρεαλιστικών μέτρων διαχείρισης.
Το παρόν πληροφοριακό-εκπαιδευτικό εγχειρίδιο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
έργου CrITERIA του προγράμματος ERANETMED της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιείται μέσω του
ΕΣΠΑ 2014-2020 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Το εγχειρίδιο απευθύνεται τόσο στους αρμόδιους φορείς που σχετίζονται
με τη διαχείριση του νερού στην Ελλάδα όσο και στους χρήστες νερού και το ευρύ κοινό. Περιέχει
πρακτικές πληροφορίες με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχικής διαδικασίας στη
διαχείριση υδατικών συστημάτων επιβαρυμένων με εξασθενές χρώμιο στο πλαίσιο της
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων (Εικ.1). Υπό αυτό το πρίσμα, το εγχειρίδιο
αποσκοπεί:
 στην υποβοήθηση των διαχειριστών νερού (ΕΓΥ, Διευθύνσεις Υδάτων, ΔΕΥΑ κτλ.) για την
ενίσχυση της συμμετοχικής διαδικασίας των χρηστών νερού σε περιοχές όπου το νερό είναι
επιβαρυμένο με εξασθενές χρώμιο
 στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών νερού (αγρότες, πολίτες κτλ.) σχετικά
με τον τρόπο διαχείρισης του νερού στην Ελλάδα και το θέμα του εξασθενούς χρωμίου στο
νερό
 στην παροχή καθοδηγητικών πληροφοριών τόσο στους διαχειριστές (αρμόδιες ΔΕΥΑ) όσο
και στους χρήστες νερού και το ευρύ κοινό για την ορθή πρακτική δειγματοληψίας
δείγματος νερού και χημικής ανάλυσης για τη μέτρηση του εξασθενούς χρωμίου
Η παρούσα έκδοση επιδιώκει να παρουσιάσει με εύχρηστο, άμεσο και κατανοητό στους πολίτες
τρόπο τα κυριότερα σημεία που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού σε περιοχές αυξημένων
περιβαλλοντικών πιέσεων οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της παρουσίας
εξασθενούς χρωμίου. Η παρουσίαση της πληροφορίας στο εγχειρίδιο γίνεται μέσα από μία σειρά
σχετικών ερωτήσεων-απαντήσεων. Η επιλογή των ερωτημάτων βασίστηκε κυρίως στην επικοινωνία
και την αλληλεπίδραση των ερευνητών του έργου CrITERIA με τους εθνικούς και τοπικούς φορείς
διαχείρισης, αλλά και τους χρήστες υπόγειου νερού (αγρότες και απλούς πολίτες) των
συγκεκριμένων περιοχών μελέτης του έργου, κατά το υδρολογικό έτος 2017 στη διάρκεια του
οποίου πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες δειγματοληψίες υδάτων σε 55 θέσεις
υδροληψίας (Εικ. 2). Οι θέσεις αφορούν κυρίως παραγωγικές γεωτρήσεις, πηγάδια και πηγές.
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Εικόνα 1: Oλοκληρωμένη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Εικόνα 2: Χάρτης περιοχών έρευνας και σημεία υδροληψίας του έργου CrITERIA.
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1.

Πώς γίνεται η διαχείριση του νερού στην Ελλάδα;

Η προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας διέπεται από την
Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (ΟΠΝ) 2000/60/ΕΚ, η οποία συνεπικουρείται από μια σειρά
δορυφόρων Οδηγιών, που μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν την Οδηγία για την προστασία των
υπόγειων νερών από νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης 91/676/ΕΚ, την Οδηγία για το νερό
ανθρώπινης κατανάλωσης 98/83/ΕΚ, την Οδηγία για την προστασία των υπόγειων υδάτων από την
υποβάθμιση 2006/118/ΕΚ κτλ.
Η διαχείριση του νερού στην Ελλάδα πραγματοποιείται σε τρία διαφορετικά διοικητικά κλιμάκια
(Εικ.3). Στο ανώτερο κλιμάκιο βρίσκεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος όπου ο αρμόδιος φορέας
είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ). Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει την αρμοδιότητα
κατάρτισης των προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας και του
συντονισμού των υπηρεσιών και κρατικών φορέων για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και
διαχείριση των υδάτων. Ένας από τους βασικούς άξονες του έργου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων
είναι η εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 60/2000/ΕΚ.
Σε ένα δεύτερο κλιμάκιο, η διαχείριση του νερού πραγματοποιείται από τις Διευθύνσεις Υδάτων
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος. Οι κύριες αρμοδιότητες
των Διευθύνσεων Υδάτων είναι να εξουσιοδοτούν και να χορηγούν άδειες γεωτρήσεων, να
παρακολουθούν την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και να εντοπίζουν τις πηγές ρύπανσης των
υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής.
Τέλος, σε ένα τρίτο κλιμάκιο η διαχείριση του νερού πραγματοποιείται σε επίπεδο Δήμου από τις
αρμόδιες Διευθύνσεις Ύδρευσης κι Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Ο βασικός ρόλος των τοπικών
Διευθύνσεων Υδάτων είναι η παροχή νερού καλής ποιότητας μέσω του δικτύου ύδρευσης στους
κατοίκους, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε νερό, και τη συλλογή των λυμάτων και
την επεξεργασία τους για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον. Σε τοπικό επίσης επίπεδο
δραστηριοποιούνται και οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) οι οποίοι υπάγονται
στους Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) κι έχουν τη διαχείριση του αρδευτικού
νερού και των εγγειοβελτιωτικών έργων (φράγματα, αρδευτικές διώρυγες, στραγγιστικές τάφροι,
αντλιοστάσια, αγροτική οδοποϊια κ.ά.) της περιοχής δικαιοδοσίας τους. Οι ΓΟΕΒ παρέχουν
αρδευτικό νερό στους ΤΟΕΒ που με τη σειρά τους το διανέμουν στους αγρότες.

ΥΠΕΚΑ
(ΕΓΥ,
ΣΥΓΑΠΕΖ)
Διευθύνσεις
Υδάτων
Απ.Διοικήσεων

ΔΕΥΑ

Τμήματα
Περιβάλλοντος
Περιφέρειες

ΔΕΥΑ

ΓΟΕΒΤΟΕΒ

Εικόνα 3: Κρατικά Διοικητικά Κλιμάκια Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στην Ελλαδα
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2.

Πού μπορώ να αναζητήσω πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού
στην περιοχή μου;

Σχετικά με την ποιότητα του νερού των δικτύων ύδρευσης, οι πολίτες μπορούν να
απευθυνθούν στις αρμόδιες ΔΕΥΑ και στα αντίστοιχα τμήματα περιβάλλοντος των Περιφερειών
που υπάγονται. Σχετικά με την ποιότητα των υπόγειων κι επιφανειακών νερών μπορούν να
επισκεφθούν την ιστοσελίδα του εθνικού δικτύου παρακολούθησης εσωτερικών υδάτων της
ΕΓΥ (http://nmwn.ypeka.gr/) όπου βρίσκονται αναρτημένες οι χημικές αναλύσεις για κάθε
σημείο παρακολούθησης για όλη την Ελλάδα (Εικ.4).
Η πρόσβαση στα δεδομένα καθώς και η θέαση των σημείων παρακολούθησης των υδάτινων
πόρων της
χώρας μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τον ιστότοπο
http://geodata.gov.gr/organization/eid-gram-ydatwn.

Εικόνα 4: Δίκτυο Παρακολούθησης των ποταμών και των υπόγειων υδάτων (πηγή στοιχείων χάρτη
ΥΠΕΝ-ΕΓΥ- http://www.geodata.gov.gr)
5

3.

Ποιές χημικές παράμετροι καθορίζουν την ποιότητα του υπόγειου νερού
σύμφωνα με την εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για το νερό στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο 2000/60/EΚ για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων,
όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να διασφαλίσουν την καλή ποιοτική και
ποσοτική κατάσταση των υδατικών συστημάτων με στόχο την αειφορική διαχείριση τους. Το
υπόγειο νερό είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος που πρέπει να προστατεύεται από την χημική
ρύπανση και υποβάθμιση. Ο έλεγχος της ποιοτικής κατάστασης του υπόγειου νερού
πραγματοποιείται στα σημεία του εθνικού δικτύου παρακολούθησης μέσω του προσδιορισμού
μίας σειράς φυσικοχημικών παραμέτρων που έχουν οριστεί σύμφωνα με τον κατάλογο της
Οδηγίας. Στην Ελλάδα, οι ανώτερες αποδεκτές τιμές αυτών των παραμέτρων για το υπόγειο νερό
καθορίζονται στο ΦΕΚ 3322/30-12-2011 (Παράρτημα – Πίνακας 1).
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι ρύποι στο νερό ποσοτικοποιούνται με χρήση μονάδων μέτρησης
συγκέντρωσης της τάξης "μερών στο εκατομμύριο" ή "μερών στο δισεκατομμύριο", δηλαδή ως
μέρη της ρυπογόνου ουσίας που βρίσκονται διαλυμένα σε ένα εκατομμύριο μέρη καθαρού νερού
(ppm ή mg/L: χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο) ή σε ένα δισεκατομμύριο μέρη καθαρού νερού
(ppb ή μg/L: εκατομμυριοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο). Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες
θεσμοθέτησης των ορίων ρύπανσης θεωρούν σημαντικές πολύ μικρές συγκεντρώσεις ρυπογόνων
ουσιών στο νερό. Συγκέντρωση ίση με ένα μέρος στο εκατομμύριο αντιστοιχεί περίπου σε 4
σταγόνες από μελάνι διαλυμένες σε μία δεξαμενή που περιέχει 200 λίτρα καθαρό νερό. Θα ήταν
άραγε ασφαλές να πιει κάποιος αυτό το νερό; Για να απαντήσουμε θα πρέπει να γνωρίζουμε τη
σύσταση του μελανιού, αλλά και τι περιείχε η δεξαμενή πριν γεμίσει με νερό.

4.

Πώς καθορίζονται τα όρια ποιότητας του νερού ανάλογα με τη χρήση του;

Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά ως όριο ποιότητας θεωρείται η συγκέντρωση
συγκεκριμένου ρύπου, ομάδας ρύπων ή δείκτη ρύπανσης, της οποίας δεν θα πρέπει να γίνεται
υπέρβαση προκειμένου να προστατεύεται η ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται
αντιληπτό ότι η χρήση του νερού και τα όρια ποιότητας
είναι αλληλένδετα. Για παράδειγμα, τα όρια ποιότητας
του πόσιμου νερού δεν μπορεί να είναι τα ίδια με τα όρια
ποιότητας του αρδευτικού ή βιομηχανικού νερού. Υπό
αυτό το πρίσμα, ο κάθε χρήστης νερού (αγρότης, πολίτης
κτλ.) θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη χρήση του νερού
όταν αναρωτιέται το κατά πόσον το νερό που χρησιμοποιεί είναι καλό ή όχι. Στην Ελλάδα, η
θεσμοθέτηση ορίων ποιότητας έχει πραγματοποιηθεί για την προστασία των υπόγειων υδάτων από
περαιτέρω ποιοτική υποβάθμιση (βλ. Παράρτημα – Πίνακας 1) καθώς και για το νερό ανθρώπινης
κατανάλωσης (Παράρτημα – Πίνακας 2) στο πλαίσιο της εναρμόνισης της εθνικής με την
ευρωπαϊκή νομοθεσία. Από χώρα σε χώρα τα όρια ποιότητας μπορεί να διαφέρουν, αλλά σε
γενικές γραμμές για τα όρια ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης υιοθετούνται οι
κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO).
Για το αρδευτικό νερό όσο και γενικότερα για το επαναχρησιμοποιούμενο νερό δεν έχουν
θεσμοθετηθεί όρια ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του
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Παγκόσμιου Οργανισμού Tροφίμων και Γεωργίας (FAO), τα όρια ποιότητας του αρδευτικού νερού
εξαρτώνται από το είδος της καλλιέργειας. Στην Ελλάδα στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 145116/2011 έχουν
οριστεί όρια ποιότητας για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για
περιορισμένη κι απεριόριστη άρδευση (Παράρτημα – Πίνακας 3).

5.

Ποιο είναι το όριο ποιότητας του χρωμίου για το πόσιμο και ποιο για το
αρδευτικό νερό;

Το χρώμιο είναι ένα χημικό στοιχείο που απαντά στη φύση κυρίως με δύο χημικές μορφές, ως
τρισθενές το οποίο συμβολίζεται ως Cr(III) ή Cr3+ και ως εξασθενές το οποίο συμβολίζεται ως Cr(VI)
ή Cr6+. Οι δύο μορφές του χρωμίου διαφέρουν στις φυσικοχημικές τους ιδιότητες, με το Cr(VI) που
βρίσκεται στη μορφή των χρωμικών ιόντων CrO42- να είναι πιο οξειδωτικό και συνεπώς πιο
δραστικό και επικίνδυνο περιβαλλοντικά.
Σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 98/83/ΕΚ και το ΦΕΚ3282Β/19-9-2017 για το
νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (πόση, οικιακές χρήσεις κτλ.), το ανώτερο αποδεκτό όριο για το
ολικό χρώμιο είναι 50 μg/L, δηλαδή 50 μέρη στο δισεκατομμύριο (βλ. Παράρτημα – Πίνακας 2),
ενώ για το Cr(VI) δεν έχει θεσμοθετηθεί ανώτερη αποδεκτή τιμή. Σε αυτό το σημείο πρέπει να
επισημανθεί ότι η συγκέντρωση του ολικού χρωμίου είναι το άθροισμα των συγκεντρώσεων
Cr(VI) και Cr(ΙΙI). Σύμφωνα με το ΦΕΚ3282Β/19-9-2017: 1) H παράμετρος Cr(VI) θα πρέπει να
παρακολουθείται συστηματικά και 2) Οι υπεύθυνοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει
να λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση της συγκέντρωσης
του Cr(VI) στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης καθώς επίσης όταν εφαρμόζονται μέτρα για τη
μείωση της συγκέντρωσης του εξασθενούς χρωμίου, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να δίνουν
προοδευτικά την προτεραιότητα στις περιοχές με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις εξασθενούς
χρωμίου. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών
(US EPA) το ανώτερο αποδεκτό όριο για το ολικό χρώμιο είναι τα 100 μg/L ενώ σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία (WHO) είναι τα 50 μg/L.
Στο αρδευτικό νερό σύμφωνα με το άρθρο 4
της ΚΥΑ 145116/2011 όπου έχουν οριστεί
όρια ποιότητας για την επαναχρησιμοποίηση
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για
περιορισμένη κι απεριόριστη άρδευση, η
ανώτερη αποδεκτή τιμή για το ολικό χρώμιο
είναι τα 100 μg/L (Παράρτημα – Πίνακας 3).
Τα 100 μg/L έχουν υιοθετήσει ως ανώτερο
αποδεκτό όριο για το αρδευτικό νερό και
άλλες χώρες όπως η Κύπρος, η Ιταλία και το Ισραήλ καθώς επίσης ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Tροφίμων και Γεωργίας (FAO) και ο Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων
Πολιτειών (US EPA). Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι τα όρια στο αρδευτικό νερό
εξαρτώνται από το είδος της αρδευόμενης καλλιέργειας και για τη θεσμοθέτησή τους απαιτούνται
εξειδικευμένοι εργαστηριακοί έλεγχοι για τον προσδιορισμό της αποληψιμότητας από τα φυτά.
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6.

Πώς εξηγείται η εμφάνιση του χρωμίου στο νερό;

Οι πολύ υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου που ανιχνεύονται στα φυσικά ύδατα (τάξης μεγέθους
μέρη στο εκατομμύριο ή mg/L) οφείλονται συνήθως σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Το χρώμιο
και οι ενώσεις του βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στη μεταλλουργία σε ποσοστό 67% (παραγωγή
σιδηροχρωμίου, χρωμιοχάλυβα, κραμάτων Fe-Ni/Cu-Cr), στη χημική βιομηχανία σε ποσοστό 15%
(χρωμιούχα άλατα, επιχρωμιώσεις, χρωματουργία, υφαντουργία κ.ά.) και σε πυρίμαχα υλικά σε
ποσοστά 18% (π.χ. πυρίμαχα τούβλα με Mg). Τυπικό παράδειγμα ανθρωπογενούς προέλευσης
αποτελεί η περίπτωση ρύπανσης των υπόγειων υδάτων της περιοχής Oινοφύτων του Ν. Βοιωτίας
με τις συγκεντρώσεις του Cr(VI) να ξεπερνούν και τα 10 mg/L. Συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή
του υπόγειου υδατικού συστήματος Θηβών-Σχηματαρίου δραστηριοποιούνται περίπου 186
βιομηχανίες εκ των οποίων οι περισσότερες είναι χημικές και μεταλλουργικές βιομηχανίες.
Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα, σύμφωνα με
δημοσιευμένες
επιστημονικές
μελέτες,
η
παρουσία του χρωμίου στο υπόγειο νερό μπορεί
να οφείλεται και σε φυσικές διεργασίες, σε
περιοχές όπου το γεωλογικό υπόβαθρο
χαρακτηρίζεται από την παρουσία πετρωμάτων
με χαρακτηριστική χημική και ορυκτολογική
σύσταση η οποία σχετίζεται με το περιβάλλον
σχηματισμού τους στο βάθος του γεωλογικού χρόνου (σερπεντιωμένα υπερβασικά πετρώματα που
σχηματίστηκαν δεκάδες εκατομμύρια χρόνια πριν). Σύμφωνα με δημοσιευμένη έρευνα του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την οποία αναλύθηκαν 600 δείγματα από δίκτυα
ύδρευσης που τροφοδοτούνται από υπόγειους υδροφορείς όπου το γεωλογικό υπόβαθρο
σχετίζεται με υπερβασικά πετρώματα, το 25% των δειγμάτων παρουσιάζουν συγκεντρώσεις Cr(VI)
μεγαλύτερες των 10 μg/L με τις μέγιστες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στους αλλουβιακούς
υδροφόρους ορίζοντες οι οποίοι περιέχουν μεταφερμένο, σχετικά χαλαρό υλικό που σχετίζεται με
τέτοιου είδους πετρώματα.
Συνεπώς, είναι απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου έτσι ώστε να εντοπιστούν οι
κύριοι παράγοντες που διέπουν τον μηχανισμό που ελέγχει τον εμπλουτισμό του υπόγειου νερού
με Cr(VI). Επίσης θα πρέπει να διερευνηθεί το κατά πόσο οι τιμές υποβάθρου Cr(VI) που οφείλονται
σε φυσικές διεργασίες, δηλαδή αφορούν το γεωγενές Cr(VI), επηρεάζονται από την επίδραση
πρόσθετων πιέσεων (π.χ. νιτρορύπανση, υφαλμύρινση), οι οποίες σχετίζονται με ανθρώπινες
δραστηριότητες (π.χ. έντονη αγροτική δραστηριότητα, διάθεση αστικών λυμάτων κτλ.). Σε κάθε
περίπτωση, είναι απαραίτητη η ολοκληρωμένη διαχείριση των συγκεκριμένων υδατικών
συστημάτων με την ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών από τους οργανισμούς
λήψης αποφάσεων και τα κρατικά κλιμάκια διαχείρισης έως τους χρήστες νερού και το ευρύ κοινό.

7.

Γιατί είναι σημαντική η διάκριση της γεωγενούς από την ανθρωπογενή
προέλευση του χρωμίου στο νερό;

Σύμφωνα με την ΟΠΝ/2000/60/EK ως ρύπανση νοείται η άμεση ή έμμεση εισαγωγή, στον αέρα, το
νερό ή το έδαφος, ουσιών που μπορούν να είναι επιζήμιες για την υγεία του ανθρώπου, την
ποιότητα των υδατικών συστημάτων ή των χερσαίων οικοσυστημάτων που εξαρτώνται άμεσα από
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υδατικά οικοσυστήματα και συντελούν στη φθορά υλικής ιδιοκτησίας ή επηρεάζουν δυσμενώς σε
λειτουργίες αναψυχής ή λοιπές νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος. Υπό αυτό το πρίσμα, η
διάκριση της γεωγενούς από την ανθρωπογενή προέλευση του εξασθενούς χρωμίου στα φυσικά
ύδατα είναι πολύ σημαντική γιατί καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης του προβλήματος. Στην
περίπτωση της ανθρωπογενούς προέλευσης είναι ξεκάθαρο ότι εφαρμόζεται η αρχή «ο ρυπαίνων
πληρώνει» (Polluter’s Pay Principle) όπως έχει οριστεί και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ
σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση
περιβαλλοντικής ζημίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη αρχή έχει ήδη εφαρμοστεί στην
ευρύτερη περιοχή του Ασωπού όπου σύμφωνα με την έκθεση του 2010 από το Σώμα Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ το σύνολο των εισηγούμενων προστίμων ανήλθε στα 5.167.245 ευρώ.
Στην περίπτωση όμως που το εξασθενές χρώμιο είναι γεωγενές δηλαδή η παρουσία του στο νερό
oφείλεται αποκλειστικά σε φυσικές διεργασίες, η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» δεν εφαρμόζεται.
Σε αυτή την περίπτωση ανάλογα με τα θεσμοθετημένα ανώτερα αποδεκτά όρια για το χρώμιο ανά
χρήση νερού, θα πρέπει να προταθούν και να υλοποιηθούν τα κατάλληλα μέτρα από την Πολιτεία
για την αντιμετώπιση πιθανών δυσμενών επιπτώσεων.

8.

To εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία;

Το χρώμιο εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό είτε μέσω της αναπνευστικής οδού (ιδιαίτερα
σημαντική για εργαζόμενους σε μεταλλουργικές βιομηχανίες), είτε μέσω της κατανάλωσης
τροφίμων και ποτών που το περιέχουν. Το τρισθενές χρώμιο Cr(III) είναι απαραίτητο ιχνοστοιχείο
για τον οργανισμό σε αντίθεση με το εξασθενές χρώμιο Cr(VI) που είναι βεβαιωμένα καρκινογόνο
διά της αναπνευστικής οδού. Αβεβαιότητα υπάρχει στο κατά πόσο το Cr(VI) είναι καρκινογόνο διά
της γαστρεντερικής οδού. Συνεπώς, το κατά πόσον η μακροχρόνια έκθεση σε υψηλές
συγκεντρώσεις Cr(VI) μέσω του πόσιμου νερού είναι υπαίτια για την εμφάνιση καρκίνου δεν μπορεί
να απαντηθεί με βάση την παρούσα επιστημονική γνώση. Αποτελέσματα τοξικολογικής μελέτης με
βάση πειράματα σε αρουραίους στις ΗΠΑ έδειξαν ότι η μέγιστη ανεκτή δόση έκθεσης μέσω του
πόσιμου νερού των πειραματόζωων σε Cr(VI) χωρίς βλαπτικές συνέπειες ανέρχεται στα 0,003
mg/kg/ημέρα. Σε άλλες επιδημιολογικές μελέτες δεν βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των
συγκεντρώσεων του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό με τον αριθμό των καρκίνων.
Συνεπώς, η αβεβαιότητα των επιστημονικών δεδομένων
σχετικά με το εάν το Cr(VI) στο πόσιμο νερό θέτει σε
κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία οδηγεί στην εξέταση της
εφαρμογής της Aρχής της Προφύλαξης. Η Αρχή της
Προφύλαξης εφαρμόζεται σε περιπτώσεις επιστημονικής
περιπλοκότητας, υψηλής αβεβαιότητας και άγνοιας, και
υπαγορεύει τη λήψη μέτρων για την αποφυγή, ή την
ελάττωση, πιθανά σοβαρών μη αναστρέψιμων απειλών
για την υγεία και το περιβάλλον χρησιμοποιώντας κατάλληλη επιστημονική γνώση και
λαμβάνοντας υπόψη το όφελος και το κόστος της λήψης μέτρων. Πρέπει να επισημανθεί όμως ότι η
προσφυγή στην Αρχή της Προφύλαξης προϋποθέτει ότι έχουν προσδιοριστεί τα δυνητικά βλαβερά
αποτελέσματα ενός φαινομένου, προϊόντος ή διεργασίας και ότι η επιστημονική αξιολόγηση δεν
επιτρέπει τον προσδιορισμό της επικινδυνότητας με επαρκή βεβαιότητα.
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9.

Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών που έχουν αρδευτεί με νερό που
περιέχει εξασθενές χρώμιο αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία;

Η συσσώρευση βαρέων μετάλλων συμπεριλαμβανομένου του χρωμίου στα λαχανικά και τα φρούτα
λόγω της άρδευσης με ρυπασμένο νερό αποτελεί πρόβλημα σε παγκόσμια κλίμακα. Παρόλα αυτά,
το κατά πόσον η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών που έχουν αρδευτεί με νερό που περιέχει
Cr(VI) αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία δεν έχει διευκρινιστεί καθώς δεν έχουν
πραγματοποιηθεί εκτεταμένες περιβαλλοντικές, τοξικολογικές και επιδημιολογικές μελέτες. Σε
κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιογραφία, το Cr(VI) μετατρέπεται σχεδόν
εξολοκλήρου σε Cr(III) στις ρίζες των φυτών και λαχανικών το οποίο αποτελεί ωφέλιμο ιχνοστοιχείο
για τους οργανισμούς. Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν και να μετρηθούν οι
μορφές του χρωμίου σε βιολογικά δείγματα. Έτσι μετρείται μόνο το ολικό χρώμιο και η αναλογία
των μορφών του υπολογίζεται με βάση παραμέτρους όπως το pH, το δυναμικό οξειδοαναγωγής
κλπ. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο επιδρά το Cr(VI) σε κάθε τύπο καλλιέργειας είναι διαφορετικός.
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης, η κατανάλωση καρότων
τα οποία καλλιεργούνται σε εδάφη με γεωγενές χρώμιο δεν αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη
υγεία. Σημειώνεται ότι, προς αυτή την κατεύθυνση, στο έργο CrITERIA εξετάζεται από ομάδα
ερευνητών στο Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας της Κύπρου η επίπτωση των επιπέδων συγκέντρωσης
Cr(VI) στο αρδευτικό νερό στην ανάπτυξη της μηδικής (τριφύλλι), του μαρουλιού και της τομάτας,
ενώ επίσης θα μετρηθούν οι συγκεντρώσεις του Cr(VI) στα φύλλα των φυτών αυτών.

10.

Πόσο εύκολο είναι να μετρηθεί το εξασθενές χρώμιο στο νερό;

Σε ένα τόσο ευαίσθητο περιβαλλοντικό θέμα, με δυνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, τα
αποτελέσματα των μετρήσεων της συγκέντρωσης χρωμίου στο νερό θα πρέπει να χαρακτηρίζονται
από υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. Αυτό απαιτεί τη χρήση ενός αυστηρά προκαθορισμένου τρόπου
λήψης και χημικής ανάλυσης των δειγμάτων. Έτσι, για τη μέτρηση εφαρμόζονται ειδικά
πρωτόκολλα δειγματοληψίας και ανάλυσης τα οποία καλύπτουν με λεπτομέρεια τις διαδικασίες
προστασίας των δειγμάτων από επιμολύνσεις, τον τύπο του εξοπλισμού δειγματοληψίας και
ανάλυσης και τις βέλτιστες πρακτικές τόσο κατά το στάδιο λήψης του δείγματος στην ύπαιθρο όσο
και χημικής ανάλυσης στο εργαστήριο. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη μεθοδολογία του ποιοτικού
ελέγχου των αποτελεσμάτων και το τελικό αποτέλεσμα της μέτρησης θα πρέπει πάντα να
αναφέρεται μαζί με την αβεβαιότητα που το συνοδεύει. Η λήψη των δειγμάτων νερού γίνεται
πάντα από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι δεν αρκεί ο έλεγχος
της ποιότητας του νερού άπαξ, αλλά στις περιοχές όπου υπάρχει η επιπρόσθετη πίεση του Cr(VI) θα
πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο: κατά τη διάρκεια της υγρής και της ξηρής
περιόδου.
Στο πλαίσιο του έργου CrITERIA, έπειτα από διεξοδική
μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και με βάση τα
προσβάσιμα δεδομένα παλαιότερων ερευνών και την
πολύχρονη ερευνητική εμπειρία της ομάδας των ελλήνων
επιστημόνων που συμμετέχουν στο έργο σε θέματα
δειγματοληψίας και χημικής ανάλυσης υδάτων,
αναπτύχθηκε ένα πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Το
πρωτόκολλο αυτό, το οποίο χρησιμοποιείται από όλους τους εταίρους του έργου σε ευρωπαϊκό
10

επίπεδο, είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο μετά από επικοινωνία με την ομάδα μας.
Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στον τρόπο συλλογής των δειγμάτων ανάλογα με το είδος του
σημείου υδροληψίας π.χ. παραγωγική ή μη γεώτρηση, πηγάδι κλπ. Στις περιπτώσεις των μη
παραγωγικών γεωτρήσεων, όπου απαιτείται άντληση με ειδικό εξοπλισμό προκειμένου να
συλλεχθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα νερού, είναι σημαντική η συμβολή της INTERGEO Τεχνολογία
Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε., εταίρου του έργου, με πολυετή πείρα στον τομέα των γεωπεριβαλλοντικών
μελετών και έργων και ιδιαίτερη εξειδίκευση στις εξυγιάνσεις υπόγειων νερών και στη διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων. Το Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ,
στο οποίο γίνεται ο ποιοτικός χαρακτηρισμός όλων των δειγμάτων νερού που συλλέγονται στην
Ελλάδα στο πλαίσιο του έργου, είναι πρόθυμο να παρέχει τις υπηρεσίες του ή να αναλάβει
συμβουλευτικό ρόλο προς κάθε ενδιαφερόμενο, συμπεριλαμβανομένων διαχειριστικών φορέων
νερού, χρηστών και πολιτών.

11

Το εγχειρίδιο πληροφόρησης συντάχτηκε από:
Κωνσταντίνα Πυργάκη Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΚΠΑ (βιβλιογραφική έρευνα-συγγραφή)
Αριάδνη Αργυράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια Γεωχημείας ΕΚΠΑ (συγγραφή)
Επικοινωνία για το έργο CrITERIA στην Ελλάδα:
Δημήτρης Δερματάς, Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, Αναπλ. Καθηγητής,
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ, Συντονιστής έργου CrITERIA , dermatas@gmail.com
Αριάδνη Αργυράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεωχημείας, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ,
argyraki@geol.uoa.gr
Χρήστος Βατσέρης, Τεχνικός Διευθυντής, INTERGEO Ε.Π.Ε., christos.vatseris@intergeo.com
Πληροφορίες για χημική ανάλυση:
Εμμανουήλ Δασενάκης, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ, edasenak@chem.uoa.gr
Φωτεινή Μπότσου, ΕΔΙΠ, Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ, fbotsou@chem.uoa.gr
Μέλη της ερευνητικής ομάδας του έργου CrITERIA στην Ελλάδα:
Δημήτρης Δερματάς, Καθηγητής ΕΜΠ
Θανάσης Μπούρας, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ
Έλσα Παντοπούλου, ΕΤΕΠ ΕΜΠ
Αριάδνη Αργυράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Μαρία Χατζάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Ευστράτιος Κελεπερτζής, ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ
Ιφιγένεια Μεγρέμη, ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ
Φωτεινή Μπότσου, ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνα Πυργάκη, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
Χρήστος Βατσέρης, Intergeo ΕΠΕ
Τάσος Καπαγιαννίδης, Intergeo ΕΠΕ
Νίκος Λινάρδος, Intergeo ΕΠΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1:

Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές για την προστασία των υπόγειων υδάτων

Παράμετρος
pH
Αγωγιμότητα
Νιτρικά
Νιτρώδη
Αμμώνιο
Χλωριούχα Ιόντα
Θειικά Ιόντα
Aρσενικό
Kάδμιο
Μόλυβδος
Yδράργυρος
Nικέλιο
Ολικό Χρώμιο
Aργίλιο
Δραστικές Ουσίες Φυτοφαρμάκων
Άθροισμα Τριχλωροαιθυλενίου και Τετραχλωροαιθυλενίου

Ανώτερη Αποδεκτή Τιμή
6,5-9,5
2500 μS/cm
50 mg/L
0,50 mg/L
0,50 mg/L
250 mg/L
250 mg/L
10 μg/L
5 μg/L
25 μg/L
1,0 μg/L
20 μg/L
50 μg/L
200μg/L
0,1μg/L
10μg/L
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Πίνακας 2:

Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

Παράμετρος
Escherichia coli (E. coli)
Εντερόκοκκοι
Koλοβακτηριοειδή
Aκρυλαμίδιο
Aντιμόνιο
Aρσενικό
Bενζόλιο
Bένζο-α-πυρένιο
Βόριο
Bρωμικά
Kάδμιο
Xρώμιο
Xαλκός
Kυανιούχα
1,2-διχλωροαιθάνιο
Eπιχλωρυδρίνη
Φθοριούχα
Mόλυβδος
Yδράργυρος
Nικέλιο
Nιτρικά
Nιτρώδη
Παρασιτοκτόνα
Σύνολο Παρασιτοκτόνων
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες
Σελήνιο
Άθροισμα Τριχλωροαιθυλενίου και Τετραχλωροαιθυλενίου
Ολικά τριαλογονομεθάνια
Bινυλοχλωρίδιο
Aργίλιο
Aμμώνιο
Xλωριούχα
Αγωγιμότητα
pH
Σίδηρος
Mαγγάνιο
Oξειδωσιμότητα
Θειικά
Νάτριο

Ανώτερη Αποδεκτή Τιμή
0 (αριθμός/100ml)
0 (αριθμός/100ml)
0 (αριθμός/100ml)
0,10 μg/L
5,0 μg/L
10 μg/L
1,0 μg/L
0,010 μg/L
1,0 mg/L
10 μg/L
5 μg/L
50 μg/L
2 mg/L
50 μg/L
3,0 μg/L
0,10 μg/L
1,5 mg/L
10 μg/L
1 μg/L
20 μg/L
50 mg/L
0,5 mg/L
0,10 μg/L
0,50 μg/L
0,10 μg/L
10 μg/L
10 μg/L
10 μg/L
0,50 μg/L
200 μg/L
0,5 mg/L
250 mg/L
ο
2500 μS/cm στους 20 C
6,5-9,5
200 μg/L
50 μg/L
5,0 mg/L O2
250 mg/L
200 mg/L
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Πίνακας 3:

Όρια ποιότητας για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών
αποβλήτων για απεριόριστη άρδευση.

Παράμετρος
Αργίλιο
Aρσενικό
Βηρύλλιο
Kάδμιο
Koβάλτιο
Xρώμιο
Xαλκός
Φθόριο
Σίδηρος
Λίθιο
Mαγγάνιο
Moλυβδαίνιο
Nικέλιο
Mόλυβδος
Σελήνιο
Bανάδιο
Ψευδάργυρος
Υδράργυρος
Βόριο
Escherichia Coli

Bιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (ΒΟD5)

Ανώτερη Αποδεκτή Τιμή
5 mg/L
0,1 mg/L
0,1 mg/L
0,01 mg/L
0,05 mg/L
0,1 mg/L
0,2 mg/L
1,0 mg/L
3,0 mg/L
2,5 mg/L
0,2 mg/L
0,01 mg/L
0.2 mg/L
0.1 mg/L
0.02 mg/L
0.1 mg/L
2,0 mg/L
0,002 mg/L
2 mg/L
≤5 στο 80%των δειγμάτων
και ≤50 για το 95% των δειγμάτων
(αριθμός ανά 100ml)
≤ 10 mg/L για το 80% των δειγμάτων

Aιωρούμενα Στερεά Σωματίδια (SS)

≤ 10 mg/L για το 80% των δειγμάτων

Θολότητα

≤ 2 ΝΤU (μέση τιμή)
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