"Cr(VI) Impacted water bodies in the Mediterranean:
Transposing management options for Efficient water Resources use through an
Interdisciplinary Approach"
Εξασθενές χρώμιο σε υδατικά σώματα της Μεσογείου: Ευέλικτες διαχειριστικές
επιλογές για την αποδοτική χρήση των υδατικών πόρων μέσω μιας διεπιστημονικής
προσέγγισης

Παρουσίαση Έργου CrITERIA
Το έργο CrITERIA έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ERANETMED της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και θα υλοποιηθεί μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).
Το CrITERIA έχει συνολική διάρκεια 3 έτη και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός
βελτιστοποιημένου διαχειριστικού εργαλείου, το οποίο θα περιλαμβάνει πλήρη έγγραφη
τεκμηρίωση και βάση δεδομένων, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας λήψης ορθών
αποφάσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την αντιμετώπιση περιπτώσεων
ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθμισης των υδατικών πόρων υπό συνθήκες κλιματικής
μεταβολής. Οι στόχοι του έργου απεικονίζονται στο συνοπτικό διάγραμμα της Εικόνας 1.

Εικ.1 Στόχοι του CrITERIA διαγραμματικά.

Η επιβάρυνση των υδατικών συστημάτων από Cr(VI) θα χρησιμοποιηθεί 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 και μέχρι πρόσφατα αυτές
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θεωρούνταν η μόνη πηγή του Cr(VI) στο υπόγειο νερό. Παρόλα αυτά σύμφωνα με πληθώρα
μελετών, η παρουσία σχετικά υψηλών συγκεντρώσεων Cr(VI) στο υπόγειο νερό μπορεί να
οφείλεται και σε γεωγενείς διεργασίες, οι οποίες σχετίζονται με την αποσάθρωση ορυκτών
που εντοπίζονται εντός συγκεκριμένων λιθολογιών των οφιολιθικών συμπλεγμάτων. Η
εμφάνιση αυτών των πετρωμάτων στις υπό μελέτη περιοχές των συμμετεχόντων χωρών σε
συνδυασμό με την προβλεπόμενη κλιματική μεταβολή αποτελεί κοινό τόπο του
προβλήματος στις χώρες που συμμετέχουν.
Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί βασίζεται στην συγκριτική και συνεργατική έρευνα η
οποία θα περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων από κάθε χώρα-εταίρο του προγράμματος
(Εικ. 2). Ερευνητικά δεδομένα εξασθενούς χρωμίου στο νερό περιοχών που έχουν ήδη
μελετηθεί στην Ελλάδα και την Ιταλία θα είναι διαθέσιμα για σύγκριση με νέα δεδομένα
που θα συλλεχθούν παράλληλα σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, δηλ. Κύπρος, Τουρκία,
Ιορδανία και Ομάν, κατά τη διάρκεια του έργου. Το έργο προβλέπει την απονομή
υποτροφιών εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε νέους ερευνητές, ενώ παρέχει ευκαιρίες
κατάρτισης και κινητικότητας των εμπλεκόμενων εταίρων στην παρακολούθηση της
ποιότητας των υδάτων. Επίσης, προάγει τη συμμετοχική διαδικασία στην εκπόνηση των
διαχειριστικών σχεδίων των υδάτων σύμφωνα με τους κανόνες που υπαγορεύει η Οδηγία
Πλαίσιο της ΕΕ για το νερό καθώς και τις προτεραιότητες χρήσης του νερού (αστική,
βιομηχανική, αγροτική) σε κάθε περιοχή 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 συνεδρίων, δημοσιεύσεων και αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Υπό αυτό το πρίσμα, στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν οι παρακάτω επιμέρους
ενέργειες στις περιοχές μελέτης:
Εικ.2 Περιοχές Μελέτης
1. Μοντελοποίηση και χαρακτηρισμός των επιμέρους
υδατικών συστημάτων
2. Aνάλυση των υφιστάμενων χρήσεων κι
απαιτήσεων νερού
3. Εκτίμηση του κόστους των επιπτώσεων της
ρύπανσης των υδατικών συστημάτων με
Cr(VI), ανάλογα με τις χρήσεις νερού και υπό
συνθήκες κλιματικής αλλαγής
4. Προσδιορισμός των οικονομικά
αποδοτικότερων μέτρων αποκατάστασης
5. Υποβολή και διάδοση των αποτελεσμάτων
Επίσης, ειδικό στόχο του έργου αποτελεί η ενεργή συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών σε
όλα τα κλιμάκια διαχείρισης υδάτων, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης διαχειριστικών
σχεδίων σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ. Συγκεκριμένες δράσεις του έργου
που αφορούν διαχειριστικούς φορείς υδάτων περιλαμβάνουν:
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1. Συζητήσεις- συνεντεύξεις με φυσικά πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης σχετικά με την
ποιότητα και ποσότητα νερού στις περιοχές μελέτης (αρχικά για την παροχή σχετικής
πληροφορίας περί χρήσεων υδάτων και πρωτογενών δεδομένων για τον καθορισμό
του υδατικού ισοζυγίου)
2. Ημερίδες εκπαίδευσης - εργασία υπαίθρου για τον ορθό τρόπο συλλογής υδατικών
δειγμάτων με στόχο τη μέτρηση Cr(VI)
3. Εκπαίδευση χρήσης της βάσης δεδομένων, η οποία θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του
έργου, με σκοπό τη συνέχιση χρήσης της ως διαχειριστικό εργαλείο από αρμόδιους
φορείς
Οι εταίροι του προγράμματος απεικονίζονται στον Πίνακα 1. Oι Έλληνες εταίροι που
συμμετέχουν είναι 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, καθώς και η εταιρεία ΙΝΤΕRGEO
Ltd.
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Περιοχές Μελέτης στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα θα μελετηθούν οι παρακάτω περιοχές που περιλαμβάνονται στα υδατικά
διαμερίσματα Αττικής (ΥΔ GR06) και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΥΔ GR07)(Εικ.2):
1. Λουτράκι - Σχοίνος (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)
και πιθανά το:
 Επιφανειακό υδατικό σύστημα Ασωπός Π. (Βουριένης) (GR0718R000202051N, GR0718R000202052N)
3. Κεντρική Εύβοια (ΥΔ GR07- Ανατολική Στερεά)- Λεκάνη Απορροής GR19
 Yπόγειο Υδατικό Σύστημα Πολιτικών - Ψαχνών (GR0700300)
Για τις συγκεκριμένες περιοχές υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα προς απευθείας χρήση
ιδιαίτερα στην περιοχή της λεκάνης του Ασωπού (Life-CHARM), καθώς και από επιμέρους
επιστημονικές μελέτες (Megremi et al., 2013; Panagiotakis et al., 2015; Pyrgaki et al, 2016;
Tziritis et al., 2012).

Eικ.3: Περιοχές Μελέτης στην Ελλάδα.

4

CrITERIA και 1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης
Οι στόχοι του έργου, όπως απεικονίζονται στο συνοπτικό διάγραμμα (Eικ.1), έχουν άμεση
σχέση με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στις παραπάνω περιοχές, οι οποίοι τέθηκαν με
απώτερο σκοπό τον περαιτέρω εμπλουτισμό της Oδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΚ ως προς την
πίεση του Cr(VI) για τα ύδατα. Tο γεγονός ότι δεν υπάρχει νομοθετημένο ανώτατο όριο για
το Cr(VI) για το πόσιμο και υπόγειο νερό, όπως επίσης η απουσία αντίστοιχου
συγκεκριμένου πρωτόκολλου δειγματοληψίας και ανάλυσης, δυσχεραίνουν την ορθή
διαχείριση των υδάτινων πόρων των συγκεκριμένων περιοχών. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι
περιοχές αυτές χρήζουν ιδιαίτερης παρακολούθησης σε σχέση με την γενικότερη θεώρηση
της Oδηγίας πλαίσιο, καθώς για κάθε περιοχή μελέτης θα πρέπει να εκτιμηθεί η τιμή
υποβάθρου (γεωγενές υπόβαθρο) έτσι ώστε να διαχωριστεί η γεωγενής από την
ανθρωπογενή προέλευση του Cr(VI) με στόχο την θέσπιση ενός ανώτατου αποδεκτού
ορίου. Υπό αυτό το πρίσμα, για τον προσδιορισμό του γεωλογικού υποβάθρου θα πρέπει
να εκτιμηθεί το κατά πόσο και οι έμμεσες ανθρωπογενείς δραστηριότητες (νιτρορύπανση,
υφαλμύρινση κτλ.) συμβάλλουν μέσω χημικών αντιδράσεων στην αύξηση των
συγκεντρώσεων του ήδη υπάρχοντος CrVI στο νερό καθώς επίσης να ερευνηθεί η
πιθανότητα όξυνσης του φαινομένου υπό τις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής.
Το έργο CrITERIA θα συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη των παραπάνω ελλείψεων, καθώς
κατά την υλοποίηση του προβλέπονται τα εξής:
 Δημιουργία Εξειδικευμένου Πρωτοκόλλου Δειγματοληψίας υδάτων
 Ποιοτικός και Ποσοτικός Χαρακτηρισμός των Υδατικών Συστημάτων
 Δημιουργία Ενημερωμένης Βάσης Δεδομένων
Όπως συζητήθηκε και κατά την πρώτη ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με
συμμετοχή στελεχών της ΕΓΥ στις 14/11/16, τα αποτελέσματα του έργου θα είναι
διαθέσιμα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε όλα τα διοικητικά κλιμάκια (από τις
τοπικές ΔΕΥΑ έως την ΕΓΥ και το ΥΠΕΝ). Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται σύντομα να
δημιουργηθεί ιστοσελίδα για το πρόγραμμα και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα
ενημερωθούν για τη διαδικτυακή διεύθυνση.
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