Συμπεράσματα από την Ενημερωτική Ημερίδα «Διαχείριση υπόγειου νερού σε συνθήκες
αυξημένων περιβαλλοντικών πιέσεων» του Ευρωπαϊκού έργου CrITERIA
Οι εργασίες της ενημερωτικής ημερίδας «Διαχείριση
υπόγειου
νερού σε συνθήκες
αυξημένων
περιβαλλοντικών πιέσεων» πραγματοποιήθηκαν την
Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θήβας
Δ.Η.Κ.Ε.Θ. Η ημερίδα διοργανώθηκε από τη Σχολή
Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου και το Τμήμα Γεωλογίας &
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με την ευγενική συνδρομή
του Δήμου Θηβαίων, στο πλαίσιο του έργου CrITERIA
«Εξασθενές χρώμιο σε υδατικά σώματα της
Μεσογείου: Ευέλικτες διαχειριστικές επιλογές για
την αποδοτική χρήση των υδατικών πόρων μέσω
μιας διεπιστημονικής προσέγγισης» του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος
ERANETMED-EΣΠΑ
2014-2020Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Στόχος της Ημερίδας ήταν να συμβάλει στον διάλογο
μεταξύ ενδιαφερομένων μερών, τόσο από πλευράς
διαχειριστών όσο και χρηστών του νερού, σχετικά με
τα προβλήματα που αφορούν στη διαχείριση στις
Ελληνικές περιοχές μελέτης του έργου CrITERIA
(Λουτράκι, Σχίνος, Θήβα και Κεντρική ΕύβοιαΨαχνά), καθώς επίσης να ενημερώσει το ευρύ κοινό
και τους χρήστες νερού για θέματα ποιότητας και
χρήσης του υπόγειου νερού σύμφωνα με τις
Ευρωπαϊκές οδηγίες 2000/60/ΕΚ, 2006/118/ΕΚ,
98/83/ΕΚ. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με τις

δράσεις και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του
έργου CrITERIA μοιράστηκε έντυπο φυλλάδιο 15
σελίδων με τον τίτλο «10 ερωτήσεις ζητούν
απάντηση- Εγχειρίδιο Πληροφόρησης: Διαχείριση
υπόγειου
νερού σε συνθήκες
αυξημένων
περιβαλλοντικών πιέσεων- το πρόβλημα του
εξασθενούς χρωμίου».

Τις εργασίες της ημερίδας χαιρέτησε ο Δήμαρχος του
Δήμου Θηβαίων κ. Σπυρίδων Νικολάου. Εισηγητές
της ημερίδας ήταν ο κ. Δημήτρης Δερματάς, Ειδικός
Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, Αναπλ. Καθηγητής της
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ και
συντονιστής του έργου CrITERIA, η κα Αριάδνη
Αργυράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ κι
επιστημονική υπεύθυνη του έργου CrITERIA, η κα
Σταυρούλα Πουλή από το Σώμα Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, ο κ. Αναστάσιος
Μαστραντωνάκης, διευθυντής της ΔΕΥΑ ΛουτρακίουΑγ. Θεοδώρων, ο κ. Θανάσης Μπούρας υποψήφιος
διδάκτορας Χημικός Μηχανικός του ΕΜΠ κι
επιστημονικός συνεργάτης του έργου CrITERIA και η
κα Κωνσταντίνα Πυργάκη, υποψήφια διδάκτορας
Γεωλόγος του ΕΚΠΑ κι επιστημονικός συνεργάτης
του έργου CrITERIA. Πρόσκληση για εισήγηση ή
παρακολούθηση της ημερίδας είχαν λάβει επίσης οι
Διευθύνσεις
Υδάτων
των
Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων Αττικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας,
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περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται το έργο
CrITERIA, οι αντίστοιχες Περιφέρειες στις οποίες
υπάγονται οι περιοχές μελέτης του έργου καθώς και
η Γενική Γραμματεία Υδάτων, οι εκπρόσωποι των
οποίων δυστυχώς απουσίασαν.
Ο στόχος της Ημερίδας επιτεύχθηκε όπως
καταδεικνύεται από τον ικανοποιητικό αριθμό
συμμετεχόντων (54 συμμετοχές) όσο και τον
εποικοδομητικό διάλογο που πραγματοποιήθηκε
μεταξύ των φορέων διαχείρισης του νερού και των
επιμέρους χρηστών κατά τη διάρκεια των
τοποθετήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ημερίδα
συμμετείχαν εκτός από το ευρύ κοινό και
εκπρόσωποι από πληθώρα δημόσιων οργανισμών
(Δήμος Θήβας, Δήμος Ψαχνών- Κοινότητα
Καστέλλας, Δήμος Τανάγρας, ΔΕΥΑ Θήβας, ΔΕΥΑ
Λουτρακίου, ΔΑΟΚ/ΠΕ Βοιωτίας, ΓΧΚ-Λιβαδειάς,
ΙΓΜΕ- Διεύθυνση Υπόγειων Υδάτων, ΥΠΕΝ, ΔΕΗ),
μέλη ΔΕΠ, ερευνητές και φοιτητές Πανεπιστημίων
(ΕΚΠΑ- Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος,
Τμήμα Χημείας, ΕΜΠ- Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,
Σχολή Μηχανικών Ματαλλείων- Μεταλλουργών),
ιδιωτικοί και παραγωγικοί φορείς (ΣΕΒ, Ιntergeo
Ε.Π.Ε., Eδαφομηχανική Α.Ε., ElvalHalcor Α.Ε.) και
τοπικοί φορείς (Επιτροπή Νερού Κατοίκων Σχίνου,
Εξωραϊστικός Σύλλογος Σχίνου "Τα Γεράνεια",
Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού
Κόλπου "Η AΛΚΥΩΝ", Αγροτικός Σύλλογος Θήβας).
Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από τον
εποικοδομητικό διάλογο ήταν τα εξής:
 Οι χρήστες νερού στις περιοχές μελέτης του έργου
εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με την
ποιότητα του παρεχόμενου νερού και ειδικά
σχετικά με τις πιθανές βλαπτικές συνέπειες
υψηλού περιεχομένου εξασθενούς χρωμίου για την
υγεία τους.
 Αρκετοί κάτοικοι τόνισαν ότι αν και έχει
αναγνωριστεί η ρύπανση και οι κίνδυνοι από το
εξασθενές χρώμιο, η Πολιτεία δεν έχει λάβει
προληπτικά μέτρα, ενώ διατύπωσαν παράπονα για
ελλιπή ενημέρωση σχετικά με την ποιότητα του
νερού που χρησιμοποιούν.

 Οι κάτοικοι και φορείς πολιτών του Σχίνου ειδικά,
εκφράστηκαν
αρνητικά
σχετικά
με
την
ανταπόκριση που είχαν από του αρμόδιους
διαχειριστικούς φορείς σε εκκλήσεις τους για
συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του νερού
και εύρεσης μόνιμης λύσης -αποκατάστασης του
προβλήματος της ρύπανσης στην περιοχής τους.
 Αντίστοιχα ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου
Θήβας τόνισε το οικονομικό πλήγμα που έχει
δεχτεί η περιοχή λόγω της δυσφήμισης των
αγροτικών προϊόντων που αρδεύονται με δυνητικά
επικίνδυνο νερό και την ανάγκη μίας σαφούς
επιδημιολογικής μελέτης που να απαντά στα
ερωτηματικά περί της ασφαλούς χρήσης του
υδροφόρου, ειδικά όταν το κόστος χρήσης του
συνεχώς αυξάνει.
 Γενικά υπήρξε συμφωνία στην ανάγκη άμεσης
πρόσβασης στην πληροφορία έτσι ώστε ο κάθε
χρήστης να γνωρίζει και να μπορεί να πιστοποιήσει
ότι το νερό που χρησιμοποιεί είναι κατάλληλο για
την εκάστοτε χρήση.
 Από την πλευρά των διαχειριστικών φορέων, οι
ΔΕΥΑ κατά προτεραιότητα έχουν διασφαλίσει η
ύδρευση των κατοίκων να γίνεται με ασφαλές και
καθαρό νερό δημοτικών γεωτρήσεων ή νερό
δικτύου ΕΥΔΑΠ (περίπτωση Θήβας), ωστόσο
θεωρούν ότι το έργο των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων είναι ανεπαρκές σε σχέση με την
συλλογή
συστηματικών
δεδομένων
που
απαιτούνται
για
την
αποτελεσματικότερη
διαχείριση των υδατικών πόρων κάθε χρήσης
(ύδρευση, άρδευση και βιομηχανική).
 Η ΔΕΥΑ Λουτρακίου τόνισε ότι ο προστατευόμενος
μεταλλικός υδροφόρος του Λουτρακίου αποτελεί
μία ιδανική περίπτωση περιοχής απαλλαγμένης
από κάθε είδους βιομηχανική δραστηριότητα,
συνεπώς παρέχει την ευκαιρία εκπόνησης
επιδημιολογικής μελέτης τα αποτελέσματα της
οποίας μπορεί να δώσουν σαφέστερη εικόνα,
απουσία πρόσθετων δυνητικά βλαπτικών για την
υγεία παραγόντων έκθεσης.
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 Υπήρξε συμφωνία όλων τον φορέων ως προς το
έλλειμμα της Πολιτείας διαχρονικά στην
αντιμετώπιση του προβλήματος του εξασθενούς
χρωμίου στο νερό και στην καθυστέρηση
υιοθέτησης επίσημης θέσης/ στάσης ως προς την
επικινδυνότητα των υδροφόρων. Είναι φανερό ότι
η λύση απαιτεί από την πλευρά της διαχείρισης του
νερού στα ανώτερα κλιμάκια (π.χ. ΕΓΥ) σταθερή
πολιτική βούληση, ακεραιότητα, οργάνωση,
αποφασιστικότητα, ενιαία και συντονισμένη
λειτουργία.
 Επίσης, η Πολιτεία θα πρέπει να πάρει θέση
σχετικά με την απουσία ορίου ποιότητας για το
εξασθενές χρώμιο για κάθε χρήση νερού (η
έλλειψη του οποίου είναι η αιτία για την
δημιουργία προβλημάτων σε περιοχές όπου αυτό
το νερό χρησιμοποιείται για εμπορικές-οικονομικές
δραστηριότητες).
 Σχετικά με την έντονη ρύπανση εξασθενούς
χρωμίου στην βιομηχανική περιοχή των
Οινοφύτων, με την ολοκλήρωση του έργου CHARM
είναι σαφές ότι αυτή αφορά ρηχούς υδροφόρους,
ωστόσο ερωτηματικά παραμένουν σε σχέση με την
έκταση της ρύπανσης, τη σχέση της με άλλους
ρύπους και την πιθανότητα ενταφιασμένων
βιομηχανικών αποβλήτων ως κύρια πηγή της.

 Σαφώς

χρειάζονται επιπλέον προσπάθειες,
συνεχείς και συστηματικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι
συμμόρφωσης, καλά εκπαιδευμένο προσωπικό,
εκθέσεις περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων που θα
δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, εξοπλισμός, μέσα
και πόροι.

 Ειδικά η εισήγηση της κας Πουλή κατέδειξε το
οικονομικό όφελος της πρόληψης σε σχέση με την
κοστοβόρο αποκατάσταση της ρύπανσης μιλώντας
για το πιλοτικό έργο αποκατάστασης στη
βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων και τόνισε ότι
ένα επιπλέον πρόβλημα που ανέδειξε το έργο είναι
η έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των
εμπλεκομένων φορέων.
 Τέλος όπως σημείωσε ο συντονιστής του έργου
CrITERIA, Δημήτρης Δερματάς και συμφώνησε ο
εκπρόσωπος του ΙΓΜΕ κ. Ζόραπας, η γενικότερη
διαχείριση του νερού σε Εθνική κλίμακα σύμφωνα
με τις επιταγές της Οδηγίας για το Νερό της ΕΕ,
δυσχεραίνεται
λόγω
της
υδρογεωλογικής
πολυπλοκότητας της χώρας μας η οποία απαιτεί το
διαχωρισμό
πολλαπλάσιων
υδατικών
διαμερισμάτων σε σχέση με άλλες χώρες.
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Συνοπτικά πρόδρομα αποτελέσματα του έργου CrITERIA όπως παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα

Απαιτήσεις νερού για άρδευση άλφα άλφα (Τριφύλλι)
Τουρκία
Ιταλία

εξατμισοδιαπνοή

βροχόπτωση
Απαιτήσεις
άρδευσης

Ελλάδα

Ιορδανία

Κύπρος

Ομάν

μήνες

Επίδραση Cr(VI) νερού άρδευσης σε κηπευτικά
Αποτελέσματα από ARI -Κύπρος

Μαρούλι

40%
decrease

54%
decrease

Άλφα Άλφα
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