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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την από 20/01/2011 (αρ.πρωτ. 150083) απόφαση της Δ/νσης Υποστήριξης & Ανάπτυξης
της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ανετέθη η μελέτη με τίτλο «Κατάρτιση
Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007Ε» στην παρακάτω
Κοινοπραξία Σχεδίων Διαχείρισης Υ.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.












Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε.
ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ
“NERCO-Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.Μ.”
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
ΩΡΙΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΒΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ

Η μελέτη έχει ως σκοπό την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με
τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ
51/2007. Το περιεχόμενο των Σχεδίων Διαχείρισης περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 13
και στο Παράρτημα VII της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 10 και Παράρτημα VII του ΠΔ
51/2007) και περιλαμβάνει την καταγραφή – επικαιροποίηση όλων των σταδίων
εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Άρθρα 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14 κλπ).
Βασικό στοιχείο του Σχεδίου Διαχείρισης είναι το Πρόγραμμα Μέτρων για την προστασία
και αποκατάσταση των υδάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 11 και το Παράρτημα VI της
Οδηγίας (Άρθρο 12 και Παράρτημα VIII του ΠΔ 51/2007), το οποίο διαμορφώνεται σε
συνέχεια της εφαρμογής των προγενέστερων βημάτων/ σταδίων της Οδηγίας. Τα Σχέδια
Διαχείρισης θα τεθούν σε διαβούλευση με το κοινό και τους ενδιαφερομένους σύμφωνα με
το άρθρο 14 της Οδηγίας (Άρθρο 15 του ΠΔ 51/2007), προκειμένου να οριστικοποιηθούν
και να εγκριθούν.
Συνοπτικά το αντικείμενο της μελέτης έχει ως ακολούθως:
α)

Κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών
Διαμερισμάτων Αν. Μακεδονίας και Θράκης, τα οποία θα περιέχουν όλες τις
πληροφορίες που καθορίζονται στο Άρθρο 13 και στο Παράρτημα VII της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ [Άρθρο 10 και Παράρτημα VII του ΠΔ 51/2007].

β)

Διαμόρφωση Προγράμματος Μέτρων, βασικών και συμπληρωματικών, όπως
προβλέπεται στο Άρθρο 11 και στο Παράρτημα VI της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ [Άρθρο 12
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και Παράρτημα VII του ΠΔ 51/2007] για την προστασία και την αποκατάσταση των
υδατικών πόρων της περιοχής μελέτης, προκειμένου να επιτευχθούν οι
περιβαλλοντικοί στόχοι, όπως αυτοί καθορίζονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ και στο Άρθρο 4 το ΠΔ 51/2007.
γ)

Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων [Σ.Μ.Π.Ε.] για τον
εντοπισμό, περιγραφή και αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την
εφαρμογή των προαναφερθέντων Προγραμμάτων Μέτρων και των Σχεδίων
Διαχείρισης και τη διερεύνηση εναλλακτικών δυνατοτήτων, λαμβανομένων υπόψη
των στόχων των Σχεδίων Διαχείρισης.

δ)

Πληροφόρηση του κοινού και δημόσια διαβούλευση των προκαταρκτικών Σχεδίων
Διαχείρισης [Προσχεδίων Διαχείρισης] έξι μήνες πριν την ολοκλήρωσή τους,
σύμφωνα με το Άρθρο 14 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και το Άρθρο 15 του ΠΔ 51/2007.

ε)

Έλεγχος και επικαιροποίηση των εκθέσεων εφαρμογής των Άρθρων 3,5,6 & 8 και των
Παραρτημάτων I-V της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στα Υδατικά Διαμερίσματα της περιοχής
μελέτες, οι οποίες έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε. και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την
ανάλυση των ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους, τη διαμόρφωση των
προγραμμάτων παρακολούθησης, την οικονομικής ανάλυση των χρήσεων ύδατος, το
μητρώο προστατευόμενων περιοχών, τον χαρακτηρισμό των τύπων των υδατικών
συστημάτων, κ.λπ.

στ)

Οριστικός προσδιορισμός των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών υδατικών
συστημάτων της περιοχής μελέτης, καθώς επίσης και των εξαιρέσεων από την
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του
Άρθρου 4 του ΠΔ 51/2007.

ζ)

Πλήρης κάλυψη των υποχρεώσεων, σε σχέση με την υποβολή εκθέσεων και λοιπών
στοιχείων στην Ε.Ε. σχετικά με τα Σχέδια Διαχείρισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
που έχουν καθορισθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

η)

Διαμόρφωση σχεδίου για την αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας
για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα της περιοχής μελέτης, με βάση τις αρχές κυρίως του
προληπτικού σχεδιασμού.

Το συνολικό έργο υλοποιείται σε 3 Φάσεις:




Ενδιάμεση Φάση 1: Διαμόρφωση προκαταρκτικών Προγραμμάτων Μέτρων για την
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας, με βάση τα επικαιροποιημένα
στοιχεία από τις εθνικές εκθέσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στην Ε.Ε., στο πλαίσιο
της εφαρμογής των Άρθρων 3, 5 & 6 και των Παραρτημάτων Ι έως IV της Οδηγίας.
Ενδιάμεση Φάση 2: Διαμόρφωση των Προσχεδίων Διαχείρισης με την
οριστικοποίηση των Προγραμμάτων Μέτρων, διαμόρφωση σχεδίων αντιμετώπισης
φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας και εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
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Ενδιάμεση Φάση 3: Διαβούλευση με το κοινό (Άρθρο 14 της Οδηγίας) και
οριστικοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης, σύμφωνα με το Άρθρο 13 και Παράρτημα
VII της Οδηγίας .

Το παρόν τεύχος αφορά την «Αξιολόγηση και Ταξινόμηση της Ποιοτικής (Χημικής) και
Ποσοτικής Κατάστασης των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος
Ανατολικής Μακεδονίας (Υ.Δ.11)» αποτελεί παραδοτέο της Ενδιάμεσης Φάσης 1 (Τεύχος
10) και βασίζεται στις δράσεις της παραγράφου Δ.1.5.2. του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων.
Η σύνταξη του παρόντος τεύχους πραγματοποιήθηκε από την ακόλουθη ομάδα μελέτης:






Ξενοφών Σταυρόπουλος, Δρ. Υδρογεωλόγος
Μαρία Τζίμα, MSc. Υδρογεωλόγος
Παναγιώτης Κόντος, Γεωλόγος
Νικόλαος Φωτόπουλος, MSc. Γεωλόγος
Παναγιώτα Μάιδα, MSc. Μεταλλειολόγος–Γεωλόγος
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1.1.

Η ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Από το Δεκέμβριο του 2000 έχει τεθεί σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο για τη
διαχείριση των Υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ – εφεξής Οδηγία). Η Οδηγία καθορίζει τις
αρχές και προτείνει μέτρα για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων. Αποτελεί
το βασικότερο θεσμικό εργαλείο που εισάγεται στον τομέα του νερού σε διεθνές επίπεδο
και αντικατοπτρίζει την τάση προς ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό σχεδιασμό και
διαχείριση του συνόλου των υδάτων (ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά, παράκτια και υπόγεια
ύδατα). Με την Οδηγία καθιερώνονται και εφαρμόζονται κοινές αρχές και κοινά μέτρα για
όλα τα Κράτη Μέλη, με θεμελιώδη στόχο την επίτευξη της "καλής κατάστασης" όλων των
υδάτων μέχρι το 2015.
Η Οδηγία θεσπίζει ένα πλαίσιο για τη μακροπρόθεσμη προστασία του συνόλου των
υδάτων και των οικοσυστημάτων, το οποίο:







αποτρέπει την περαιτέρω υποβάθμιση, προστατεύει και βελτιώνει την κατάσταση
όλων των υδατικών πόρων,
προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, μέσω της μακροπρόθεσμης προστασίας
των διαθέσιμων υδατικών πόρων,
ενισχύει την προστασία και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος μέσω
συγκεκριμένων μέτρων για την προοδευτική μείωση των εκπομπών, απορρίψεων και
διαρροών Ουσιών Προτεραιότητας και την παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των
εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών των Επικίνδυνων Ουσιών Προτεραιότητας.
διασφαλίζει την προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και τη
σταδιακή αποκατάσταση της ποιότητάς τους
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων ακραίων φαινομένων πλημμυρών και
ξηρασίας.

Συνολικά, η Οδηγία στοχεύει στην επίτευξη καλής κατάστασης για όλα τα υδατικά σώματα
μέχρι το 2015.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θεσπίζεται μια σειρά ρυθμίσεων, που επιχειρούν να
προσεγγίσουν τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής.
Ειδικότερα οι κυριότερες δράσεις για τα Κράτη – Μέλη στο πλαίσιο της Οδηγίας είναι:






Να προσδιορίσουν τις μεμονωμένες λεκάνες απορροής ποταμών που βρίσκονται
μέσα στο εθνικό τους έδαφος, να τις εντάξουν σε επιμέρους Περιοχές Λεκάνης
Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ) και να προσδιορίσουν τις αρμόδιες αρχές μέχρι το 2003
(Άρθρο 3, Άρθρο 24).
Να χαρακτηρίσουν τις ΠΛΑΠ από την άποψη των πιέσεων, των επιπτώσεων και των
οικονομικών των χρήσεων ύδατος, συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου των
προστατευόμενων ζωνών που βρίσκονται μέσα σε αυτές (Άρθρο 5, Άρθρο 6,
Παράρτημα ΙΙ, Παράρτημα III).
Να πραγματοποιήσουν, από κοινού και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη
διαβαθμονόμηση των συστημάτων ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης μέχρι το
2006 (Άρθρο 2 παράγραφος 22, Παράρτημα V).
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1.2.

Να καταστήσουν λειτουργικά τα δίκτυα παρακολούθησης μέχρι το 2006 (Άρθρο 8).
Με βάση τη σωστή παρακολούθηση, και την ανάλυση των χαρακτηριστικών της
ΠΛΑΠ αλλά και των επί μέρους λεκανών απορροής ποταμού, να προσδιορίσουν ένα
πρόγραμμα μέτρων ώστε να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Οδηγίας με
οικονομικά αποδοτικό τρόπο (Άρθρο 11, Παράρτημα III).
Να παραγάγουν και να δημοσιεύσουν Σχέδια Διαχείρισης Περιοχής Λεκάνης
Απορροής Ποταμού (ΣΔΠΛΑΠ) για κάθε ΠΛΑΠ, συμπεριλαμβανομένου του
προσδιορισμού των ιδιαίτερα τροποποιημένων ΥΣ (Άρθρο 13, Άρθρο 4).
Να εφαρμόσουν πολιτικές τιμολόγησης ύδατος που ενισχύουν την βιωσιμότητα των
υδατικών πόρων μέχρι το 2010 (Άρθρο 9).
Να καταστήσουν τα μέτρα του προγράμματος λειτουργικά μέχρι το 2012 (Άρθρο 11).

Η ΟΔΗΓΙΑ 2006/118/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ

H Οδηγία 2006/118/ΕΚ, για τα υπόγεια νερά, καθορίζει τα ποιοτικά πρότυπα των υπόγειων
υδάτων και θεσπίζει μέτρα πρόληψης ή περιορισμού της εισαγωγής ρύπων σε αυτά. Η
Οδηγία αυτή θεσπίζει ποιοτικά κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά
και επιτρέπει περαιτέρω βελτιώσεις, με βάση τα δεδομένα παρακολούθησης.
Συμπληρώνοντας την Οδηγία, η Οδηγία 2006/118/ΕΚ για τα υπόγεια ύδατα εισάγει τις
ακόλουθες υποχρεώσεις:







να καθοριστούν από τα Κράτη-Μέλη ποιοτικά πρότυπα και ανώτερες αποδεκτές τιμές
για την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων,
να θεσπισθούν μέτρα πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων,
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων για την αξιολόγηση της καλής χημικής κατάστασης
των υπόγειων υδάτων, τον προσδιορισμό σημαντικών και διατηρούμενων ανοδικών
τάσεων και τέλος τον καθορισμό σημείων εκκίνησης για την αναστροφή των τάσεων,
να αναστραφούν οι τάσεις ρύπανσης, ώστε να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί
στόχοι μέχρι το 2015, χρησιμοποιώντας τα μέτρα που καθορίζει η Οδηγία,
να είναι λειτουργικά τα μέτρα πρόληψης ή περιορισμού της εισαγωγής των ρύπων
στα υπόγεια ύδατα ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Οδηγίας μέχρι το 2015,
να γίνει αναθεώρηση των τεχνικών διατάξεων της Οδηγίας για το έτος 2013 και στη
συνέχεια ανά 6ετία, να επιτευχθεί η συμμόρφωση με τα κριτήρια καλής χημικής
κατάστασης (βασισμένη στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νιτρικά ιόντα
και τα φυτοφάρμακα όσον αφορά στις ανώτερες αποδεκτές τιμές αυτών, που
καθορίζονται από τα Κράτη-Μέλη), μέχρι το τέλος του 2015.

Ο καθορισμός κριτηρίων καλής χημικής κατάστασης ήταν μία απαίτηση του άρθρου 17 της
Οδηγίας και έχει προβλεφθεί στην Οδηγία 2006/118/ΕΚ για τα υπόγεια ύδατα. Βασίζεται
στη συμμόρφωση με τα ποιοτικά πρότυπα για τα υπόγεια ύδατα όσον αφορά τα νιτρικά
ιόντα και τα φυτοφάρμακα.
Η νέα Οδηγία θέτει την υποχρέωση στα Κράτη-Μέλη να καθιερώσουν τα δικά τους ποιοτικά
πρότυπα - Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές (ΑΑΤ) με βάση τον κατάλογο ρύπων του
Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ. Προβλέπει επίσης ότι οι σημαντικές και
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διατηρούμενες ανοδικές τάσεις ρύπανσης στις συγκεντρώσεις ρυπαντικών ουσιών θα
πρέπει να εντοπισθούν σε όλα τα συστήματα υπόγειων υδάτων, τα οποία σύμφωνα με την
ανάλυση των πιέσεων και επιπτώσεων βρίσκονται σε κίνδυνο. Το σημείο εκκίνησης για την
εφαρμογή μέτρων για την αναστροφή σημαντικών και διατηρούμενων ανοδικών τάσεων
είναι εκείνο κατά το οποίο η συγκέντρωση του ρύπου φθάνει στο 75% των τιμών των
ποιοτικών προτύπων υπόγειων υδάτων ή των ανώτερων αποδεκτών τιμών.
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2.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2.1.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ

H Οδηγία 2006/118/ΕΚ, ορίζει τα υπόγεια ύδατα ως πολύτιμο φυσικό πόρο, που θα πρέπει
να προστατεύεται από την υποβάθμιση και τη ρύπανση. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για τα οικοσυστήματα που εξαρτώνται από τα υπόγεια ύδατα, καθώς και για τη
χρήση του υπόγειου νερού για ανθρώπινη κατανάλωση.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας, για την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης ενός
συστήματος υπόγειων υδάτων ή μιας ομάδας συστημάτων υπόγειων υδάτων, η αρμόδια
αρχή χρησιμοποιεί τους ακόλουθους ορισμούς-κριτήρια (άρθρο 3):
Ποιοτικά Πρότυπα υπόγειων υδάτων όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, της Οδηγίας.
Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές (ΑΑΤ) για τους ρύπους, τις ομάδες ρύπων και τους δείκτες
ρύπανσης όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας.
Ως «Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές» (ΑΑΤ) ορίζονται οι ανώτερες τιμές συγκεντρώσεων
ορισμένων ρύπων στα υπόγεια ύδατα λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές τιμές υποβάθρου,
τη χρήση των νερών και την επίδραση σε επιφανειακά και χερσαία οικοσυστήματα. Ο
καθορισμός των ΑΑΤ είναι απαραίτητος μόνο για εκείνα τα υπόγεια υδατικά συστήματα
που από την προκαταρκτική αξιολόγηση προκύπτει ότι διατρέχουν τον κίνδυνο να μην
πετύχουν καλή χημική κατάσταση και για εκείνες τις παραμέτρους για τις οποίες
παρατηρούνται ή αναμένονται υπερβάσεις των ορίων ποιότητας που σχετίζονται με τις
χρήσεις.
Με βάση την Υ.Α.1811/2011 προσδιορίζονται σε εθνικό επίπεδο τα ποιοτικά πρότυπα και
οι ανώτερες αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ) για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων
ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του
Άρθρου 3 της ΚΥΑ 39626/2208/ Ε130/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2075).
Σύμφωνα με την Υ.Α.1811/ 2011 καθορίζονται τα ακόλουθα Ποιοτικά Πρότυπα Υπόγειων
Υδάτων και οι Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές Ρύπων Υπόγειων Υδάτων:
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Πίνακας 2.1.1. Ποιοτικά Πρότυπα Υπόγειων Υδάτων
Ρύπος

Ποιοτικά πρότυπα

Νιτρικά άλατα

50 mg/l

Δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων (συμπεριλαμβάνονται
αντίστοιχοι μεταβολίτες, προϊόντα αποικοδόμησης και
αντιδράσεων) [1]

0,1 μg/l
0,5 μg/l (συνολικό) [2]

[1] Ως «φυτοφάρμακα», νοούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα βιοκτόνα, όπως ορίζονται αντίστοιχα
στις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

[2] Ως «συνολικό», νοείται το άθροισμα όλων των επιμέρους φυτοφαρμάκων που ανιχνεύονται και
προσδιορίζονται ποσοτικά κατά τη διαδικασία παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων σχετικών
προϊόντων μεταβολισμού, προϊόντων αποδόμησης και προϊόντων αντίδρασης.

Πίνακας 2.1.2. Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές Ρύπων Υπόγειων Υδάτων
Παράμετρος
pH
Αγωγιμότητα
Αρσενικό
Κάδμιο
Μόλυβδος
Υδράργυρος
Νικέλιο
Ολικό χρώμιο
Αργίλιο
Αμμώνιο
Νιτρώδη
Χλωριούχα ιόντα
Θειικά ιόντα
Άθροισμα Τριχλωροαιθυλενίου και Τετραχλωροαιθυλένιου

Ανώτερη Αποδεκτή Τιμή
6,50 – 9,50
2500 μS/cm
10 μg/lt
5 μg/lt
25 μg/lt
1,0 μg/lt
20,0 μg/lt
50,0 μg/lt
200,0 μg/lt
0,50 mg/lt
0,50 mg/lt
250 mg/lt
250 mg/lt
10 mg/lt

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α.1811/2011 ορίζονται τα ακόλουθα:




στα συστήματα υπογείων υδάτων εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο τα ποιοτικά
πρότυπα και οι ανώτερες αποδεκτές τιμές που ορίζονται στο Παράρτημα του Άρθρου
7 (Μέρος Α΄ & Β’) της Υ.Α.
όταν, σύμφωνα με νέα δεδομένα σχετικά με ρύπους, ομάδες ρύπων ή δείκτες
ρύπανσης, πρέπει να ορισθεί ανώτερη αποδεκτή τιμή για πρόσθετη ουσία ή θα
πρέπει να τροποποιηθεί υφιστάμενη ανώτερη αποδεκτή τιμή, ή να εισαχθεί εκ νέου
ανώτερη αποδεκτή τιμή που είχε διαγραφεί, με σκοπό την προστασία της δημόσιας
υγείας και του περιβάλλοντος, ο κατάλογος των ανώτερων αποδεκτών τιμών μπορεί
να τροποποιηθεί, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Για τον καθορισμό των ΑΑΤ των ποιοτικών παραμέτρων (Παράρτημα - Μέρος Β΄) έχουν
ληφθεί υπόψη οι διαθέσιμες πληροφορίες για τις τιμές υποβάθρου. Στο βαθμό που οι
πληροφορίες αυτές εμπλουτίζονται και διαφοροποιούνται, οι τιμές αυτές μπορούν να
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σελ. 8

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (GR11)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α10: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

διαφοροποιηθούν κατά γεωγραφικές περιοχές με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υ.Α.1811/2011 σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού ή σε
επίπεδο Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων ΥΥΣ) μπορεί να ορισθούν:



αυστηρότερες ανώτερες αποδεκτές τιμές από αυτές του άρθρου 3 της Υ.Α., σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 (παρ.3) της ΚΥΑ 39626/2208/2009.
ανώτερες αποδεκτές τιμές για πρόσθετες παραμέτρους από αυτές που καθορίζονται
στο άρθρο 3 (παρ.8) της ΚΥΑ 39626/2208/2009 με σκοπό την προστασία της
δημόσιας υγείας.

Νέες – αναθεωρημένες ανώτερες αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ), είναι δυνατόν να ορισθούν στις
ακόλουθες περιπτώσεις:


Όταν οι υπερβάσεις των ΑΑΤ οφείλονται τεκμηριωμένα σε φυσικά αίτια. Οι υψηλές
τιμές συγκεντρώσεων ποιοτικών παραμέτρων λόγω φυσικών διεργασιών και
γεωλογικού υποβάθρου λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των ανώτερων
αποδεκτών τιμών στα υπόγεια ύδατα. Στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνονται ως ΑΑΤ οι
τιμές του φυσικού υποβάθρου.



Για τα ΥΥΣ που τροφοδοτούν επιφανειακά νερά θα πρέπει να ληφθούν αυστηρότερες
ΑΑΤ για ορισμένες παραμέτρους με βάση τις σχετικές απαιτήσεις ποιότητας
λαμβανομένης υπόψη της διάλυσης του νερού.



Για τις ποιοτικές παραμέτρους των ΥΥΣ για τις οποίες προκύπτει από την
προκαταρκτική ποιοτική αξιολόγηση ότι υπερβαίνουν τις ΑΑΤ σε σχέση με τη χρήση
νερού.



Όταν ένα ΥΥΣ διατρέχει τον κίνδυνο να μην πετύχει καλή χημική κατάσταση διότι
εμφανίζει έντονες πιέσεις και για εκείνες τις παραμέτρους για τις οποίες
παρατηρούνται υπερβάσεις των ορίων ποιότητας που σχετίζονται με τις χρήσεις
(Οδηγία 2006/118/ΕΚ, Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Α΄) θα πρέπει να ορίζονται πρόσθετες ή
αυστηρότερες ανώτερες αποδεκτές τιμές.



Οι πρόσθετες ή ανώτερες αποδεκτές τιμές σχετίζονται με τις χρήσεις νερού του ΥΥΣ
που περιλαμβάνει α) την αποτροπή της επιβάρυνσης των επιφανειακών νερών σε
βαθμό που δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους ή τις
χρήσεις νερού και β) την αποτροπή της σημαντικής υποβάθμισης των χερσαίων
οικοσυστημάτων που εξαρτώνται άμεσα από τα υπόγεια ύδατα.

2.2.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ & ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΟΔΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Η Οδηγία 2006/118/ΕΚ προβλέπει ότι οι σημαντικές και διατηρούμενες ανοδικές τάσεις
ρύπανσης στις συγκεντρώσεις ρυπαντικών ουσιών θα πρέπει να εντοπισθούν σε όλα τα
συστήματα υπόγειων υδάτων, τα οποία σύμφωνα με την ανάλυση πιέσεων και επιπτώσεων
βρίσκονται σε κίνδυνο.
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ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το σημείο εκκίνησης για την εφαρμογή μέτρων για την αναστροφή σημαντικών και
διατηρούμενων ανοδικών τάσεων είναι εκείνο κατά το οποίο η συγκέντρωση του ρύπου
φθάνει στο 75 % των παραμετρικών τιμών των ποιοτικών προτύπων υπόγειων υδάτων που
ορίζονται στο Παράρτημα Ι και των ανώτερων αποδεκτών τιμών που ορίζονται σύμφωνα με
το άρθρο 3, εκτός εάν:
α)

απαιτείται χαμηλότερο σημείο εκκίνησης προκειμένου τα μέτρα αναστροφής της
τάσης να μπορέσουν να αποτρέψουν αποδοτικότερα από οικονομική άποψη ή έστω
να μετριάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο, τυχόν περιβαλλοντικά σημαντικές και
επιζήμιες αλλαγές στην ποιότητα των υπόγειων υδάτων,

β)

δικαιολογείται διαφορετικό σημείο εκκίνησης όταν το όριο ανίχνευσης δεν επιτρέπει
να καθορισθεί η ύπαρξη τάσης στο 75 % των παραμετρικών τιμών,

γ)

ο ρυθμός αύξησης και η αναστρεψιμότητα της τάσης είναι τέτοια ώστε, ακόμη και αν
οριστεί χαμηλότερο σημείο εκκίνησης, τα μέτρα αναστροφής της τάσης να μπορούν,
να αποτρέψουν αποδοτικότερα από οικονομική άποψη, ή, έστω να μετριάσουν όσο
το δυνατόν περισσότερο, τυχόν περιβαλλοντικά σημαντικές και επιζήμιες αλλαγές
στην ποιότητα των υπόγειων υδάτων. Το τυχόν χαμηλότερο σημείο εκκίνησης δεν
μπορεί να εμποδίζει για κανένα λόγο την τήρηση της προθεσμίας για τους
περιβαλλοντικούς στόχους.
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3.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΗΣ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΥΣ

3.1

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ

(ΧΗΜΙΚΗΣ)

Η Προκαταρκτική Αξιολόγηση της Ποιοτικής (Χημικής) Κατάστασης όλων των ΥΥΣ,
πραγματοποιείται ως πρώτο βήμα με σκοπό να προσδιορισθούν όλα τα ΥΥΣ που διατρέχουν
κινδύνους να μην πετύχουν καλή χημική κατάσταση. Στη φάση αυτή εξετάζονται οι
παράμετροι για τις οποίες παρατηρούνται ή αναμένονται υπερβάσεις των ορίων
ποιότητας που σχετίζονται με τις χρήσεις (Οδηγία 2006/118/ΕΚ Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Α).
Για την προκαταρκτική αξιολόγηση της ποιότητας των υπόγειων νερών λαμβάνονται υπόψη
τα ακόλουθα:






οι εφαρμοζόμενες - ανθρωπογενείς πιέσεις στα υπόγεια νερά και οι ποιοτικές
παράμετροι που επιβαρύνονται.
οι χρήσεις των υπόγειων νερών, οι περιβαλλοντικές παράμετροι που συνδέονται με
αυτά και οι επιδράσεις τους στα επιφανειακά υδάτινα σώματα.
τα χαρακτηριστικά των σχηματισμών που υπέρκεινται των υδροφορέων και η
ενδεχόμενη σύνδεση και αλληλεπίδραση τους με άλλους υδροφορείς ή επιφανειακά
νερά.
οι διαθέσιμες μετρήσεις ποιότητας σε σύγκριση με τα θεσμοθετημένα ποιοτικά
πρότυπα και τις ανώτερες αποδεκτές τιμές.

Οι τάσεις της ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων νερών κατά τη διάρκεια των τελευταίων
ετών, στο βαθμό που αυτές μπορεί να διαφανούν από τα διαθέσιμα στοιχεία.

3.1.1.

Υπολογισμός Μέσης Τιμής Συγκέντρωσης

Για όλα τα ΥΥΣ υπολογίσθηκε η μέση τιμή συγκέντρωσης των ποιοτικών παραμέτρων και
ουσιών - ιόντων όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Β΄ της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ, στο
Κατευθυντήριο Κείμενο 18 και στις υποδείξεις - παρατηρήσεις που συμπεριλαμβάνονται
στο «Σημείωμα για την αξιολόγηση της κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων»
της 4-01-2012.
Ειδικότερα υπολογίζεται η μέση τιμή συγκέντρωσης των ακόλουθων ποιοτικών
παραμέτρων:





Φυσικοχημικές Παράμετροι : pH , E.C.
Αέρια : Ο2.
Iόντα: Αμμώνιο, Χλωριόντα, Θειικά, Νιτρικά, Νιτρώδη.
Ουσίες: Αρσενικό, Κάδμιο, Μόλυβδος, Υδράργυρος, Νικέλιο, Ολικό Χρώμιο, Αργίλιο,
Φυτοφάρμακα, Τριχλωροεθυλένιο και Τετραχλωροεθυλένιο.
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Σύμφωνα με το άρθρο 17 της Οδηγίας υπολογίζεται η μέση τιμή συγκέντρωσης όλων των
ποιοτικών παραμέτρων για κάθε υδροσημείο του συστήματος, όπου υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία μετρήσεων, για τον προσδιορισμό της καλής χημικής κατάστασης των ΥΥΣ.
Η μέση τιμή συγκέντρωσης κάθε ποιοτικής παραμέτρου, προκύπτει από το σύνολο των
μετρήσεων για κάθε υδροσημείο ξεχωριστά και για δύο τουλάχιστο συνεχόμενα έτη. Οι
τιμές των μέσων συγκεντρώσεων των παραμέτρων συγκρίνονται με τα ποιοτικά πρότυπα ΑΑΤ και έτσι προκύπτουν οι τυχόν υπερβάσεις για κάθε ποιοτική παράμετρο και κάθε
υδροσημείο.
Ο υπολογισμός της μέσης τιμής συγκέντρωσης στηρίζεται στη μεθοδολογία που
αναπτύχθηκε στην εφαρμογή του προγράμματος «BRIDGE» το οποίο εισάγει μία
απλοποιημένη στατιστική διαδικασία προεπιλογής που χρησιμοποιεί το 90ο ή το 97.7ο
εκατοστημόριο μιας προσεκτικά επιλεγμένης σειράς δεδομένων για τον υπολογισμό της
μέσης τιμής φυσικής συγκέντρωσης (NBL). Η επιλογή του 90ου ή του 97.7ου εκατοστημορίου
βασίζεται στην ποσότητα και την ποιότητα των δεδομένων. Όταν είναι διαθέσιμο μεγάλο
πλήθος δεδομένων (>60 μετρήσεις) προτιμάται το 97.7ο ποσοστό. Σε περιπτώσεις
μικρότερου πλήθους δεδομένων ή όταν η ανθρώπινη επίδραση δεν μπορεί να αποκλειστεί
από τα δεδομένα προτείνεται το 90ο ποσοστό (BRIDGE D18, 2006). Το ποσοστό P.90
προτείνεται σαν η καλύτερη προσέγγιση για τη θέσπιση αξιών που επιλέγουν την
προστασία του περιβάλλοντος. Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό P.97.7 είναι μια
εναλλακτική λύση για τις περιπτώσεις βαριά ρυπασμένων υπόγειων νερών και είναι πιο
ρεαλιστικό από την άποψη των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν. Λόγω του ότι το πλήθος
των διαθέσιμων στοιχείων ήταν σε όλα τα ΥΥΣ μικρότερο του 60 ο υπολογισμός της μέσης
τιμής συγκέντρωσης για μετρήσεις από 15 έως 60 πραγματοποιήθηκε με την επιλογή του
90ου εκατοστημορίου ενώ για πλήθος μετρήσεων μικρότερου του 15 χρησιμοποιείται απλά
η μέση τιμή.

3.1.2.

Προκαταρκτική Αξιολόγηση της Ποιοτικής (Χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ

Από την ανάλυση των πιέσεων, τη σύγκριση των μέσων συγκεντρώσεων των ποιοτικών
παραμέτρων με τα ποιοτικά πρότυπα και τις ΑΑΤ και τον προσδιορισμό των υπερβάσεων
προκύπτουν τα ΥΥΣ που παρουσιάζουν επικινδυνότητα να μην έχουν καλή χημική
κατάσταση και για εκείνες τις παραμέτρους για τις οποίες παρατηρούνται υπερβάσεις των
ποιοτικών προτύπων - ΑΑΤ (Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Α Οδηγία 2006/118/ΕΚ). Ειδικότερα
προσδιορίζονται τα ΥΥΣ στα οποία υπάρχουν υπερβάσεις σε ένα ή περισσότερα
υδροσημεία ελέγχου και στα οποία θα πρέπει να εφαρμοσθεί περαιτέρω έλεγχος
αξιολόγησης της χημικής τους κατάστασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ για να είναι ένα ΥΥΣ σε καλή
κατάσταση πρέπει να ικανοποιεί σε όλα τα σημεία ελέγχου τα ποιοτικά πρότυπα και τις
ανώτερες αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ). Αν υπάρχουν υπερβάσεις σε ένα ή περισσότερα σημεία
ελέγχου τότε επιβάλλεται περαιτέρω έρευνα για τον χαρακτηρισμό του ΥΥΣ.
Στις περιπτώσεις όπου οι υπερβάσεις των ΑΑΤ οφείλονται τεκμηριωμένα σε φυσικά αίτια
(φυσικές διεργασίες - γεωλογικό υπόβαθρο) και μέχρι τη θέσπιση υψηλότερων τιμών των
ΑΑΤ για την αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης και τον χαρακτηρισμό του ΥΥΣ,
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οι υπερβάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό της κακής ποιοτικής (χημικής)
κατάστασης.

3.2.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΗΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΥΣ ΜΕ
ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΑΑΤ

Για την αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης των ΥΥΣ για τα οποία έχει προκύψει
ότι παρουσιάζουν στοιχεία ή τάσεις να μην πληρούν τους περιβαλλοντικούς στόχους του
άρθρου 4, της Οδηγίας λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:





τα κριτήρια αξιολόγησης που είναι τα ποιοτικά πρότυπα και οι ΑΑΤ (Υ.Α.1811/2011).
τα σημειακά δεδομένα παρακολούθησης τα οποία αντιστοιχούν σε δεδομένα 2
τουλάχιστον ετών και άνω.
το μέγεθος των υπερβάσεων που αντιστοιχεί στον όγκο ή την επιφάνεια του ΥΥΣ που
οι μέσες ετήσιες τιμές ρύπων είναι πάνω από τις ΑΑΤ.
το χωρικό χαρακτήρα των υπερβάσεων οι οποίες μπορεί να μην είναι
αντιπροσωπευτικές και να έχουν τοπικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Κείμενο 18, ο περαιτέρω έλεγχος της ποιοτικής (χημικής)
κατάστασης των ΥΥΣ τα οποία παρουσιάζουν σε ένα ή περισσότερα σημεία ελέγχου
υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων και των ΑΑΤ πραγματοποιείται ως ακολούθως:
Έλεγχος γενικής χημικής κατάστασης: για το χαρακτηρισμό των ΥΥΣ υπολογίζεται το
μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της υπέρβασης. Λαμβάνοντας υπόψη τις αβεβαιότητες που
αφορούν την αντιπροσωπευτικότητα του δικτύου παρακολούθησης και τη διακύμανση των
συγκεντρώσεων, προτείνεται η εφαρμογή του κριτηρίου του 20% της συνολικής επιφάνειας
ή του συνολικού όγκου του ΥΥΣ. Ως υπέρβαση για τον χαρακτηρισμό της καλής ή κακής
κατάστασης θεωρείται η υπέρβαση των ΑΑΤ σε τουλάχιστον 20% των υδροσημείων του
ΥΥΣ.
Έλεγχος υφαλμύρινσης: έλεγχος της ποσοτικής κατάστασης για τον εντοπισμό περιοχών με
υπεραντλήσεις. Η καλή χημική κατάσταση των ΥΥΣ δεν μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχουν
έντονες ανθρωπογενείς πιέσεις από απολήψεις που έχουν ως αποτέλεσμα την
υφαλμύρινση του ΥΥΣ.
Έλεγχος υποβάθμισης χημικής και οικολογικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων: Ο
έλεγχος αυτός γίνεται μόνο στα ΥΥΣ που συνδέονται με επιφανειακά νερά και για κάθε
παράμετρο που κρίνεται σημαντική. Στον έλεγχο λαμβάνονται υπόψη: (α) τα αποτελέσματα
της κατάταξης των επιφανειακών σωμάτων και (β) η επίδραση της μεταφοράς ρύπων από
τα υπόγεια νερά στα επιφανειακά. Τα ΥΥΣ χαρακτηρίζονται με κακή χημική κατάσταση όταν
προκύψει ότι η συμβολή της ρύπανσης των επιφανειακών νερών από τα υπόγεια είναι
μεγαλύτερη από 50%.
Έλεγχος υποβάθμισης χερσαίων οικοσυστημάτων: Ο έλεγχος γίνεται σε όλα τα ΥΥΣ που
συνδέονται με χερσαία οικοσυστήματα που βρίσκονται σε κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη
την επίδραση της χημικής ποιότητας των ΥΥΣ, του ρυθμού απομείωσης και της διάλυσης
των ρύπων.
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Έλεγχος επίδρασης στο πόσιμο νερό: Ο έλεγχος περιλαμβάνει: (α) έλεγχο ικανοποίησης των
απαιτήσεων για το πόσιμο νερό και (β) έλεγχο υποβάθμισης της ποιότητας λόγω
ανθρωπογενούς επίδρασης που οδηγεί σε ανάγκη αύξησης του βαθμού επεξεργασίας του
νερού. Ένα ΥΥΣ μπορεί να είναι σε καλή κατάσταση αλλά το νερό του να πρέπει να υποστεί
επεξεργασία για να γίνει πόσιμο.

3.3.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΥΣ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ (Παράρτημα V, παρ. 2.1.2) ένα ΥΥΣ έχει καλή ποσοτική
κατάσταση όταν ισχύουν τα ακόλουθα:



η μέση ετήσια τροφοδοσία (ανανεώσιμα αποθέματα) του ΥΥΣ είναι μεγαλύτερη από
τις μέσες ετήσιες απολήψεις – εκροές.
η μείωση της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου από αντλήσεις για ανθρωπογενείς
χρήσεις δεν επηρεάζει την χημική κατάσταση επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και
δεν υποβαθμίζει χερσαία οικοσυστήματα που συνδέονται με το ΥΥΣ.

Η αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης των ΥΥΣ γίνεται με βάση την ακόλουθη
μεθοδολογία.
Έλεγχος ισοζυγίου: Για να είναι ένα ΥΥΣ σε καλή κατάσταση θα πρέπει οι μέσες ετήσιες
απολήψεις να είναι μικρότερες από τη μέση ετήσια τροφοδοσία του ΥΥΣ μείον τη μέση
απαιτούμενη οικολογική παροχή στις περιπτώσεις που από το ΥΥΣ τροφοδοτούνται
επιφανειακά υδάτινα σώματα ή χερσαία οικοσυστήματα.
Έλεγχος επίδρασης στην επιφανειακή ροή: Η μείωση της πιεζομετρικής στάθμης ενός ΥΥΣ
δεν θα πρέπει να επηρεάζει σημαντικά την χημική και οικολογική κατάσταση των
επιφανειακών υδάτινων σωμάτων. Η επίδραση ενός ΥΥΣ στα επιφανειακά υδάτινα σώματα
θεωρείται σημαντική και διερευνάται εφόσον οι απολήψεις από το ΥΥΣ ξεπερνούν το 50%
των συνολικών απολήψεων στη λεκάνη απορροής του αντίστοιχου επιφανειακού σώματος.
Έλεγχος επίδρασης σε χερσαίο οικοσύστημα: Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται στην
περίπτωση που η μείωση της πιεζομετρικής στάθμης ενός ΥΥΣ επηρεάζει απειλούμενα
χερσαία οικοσυστήματα.
Έλεγχος υφαλμύρινσης: Προσδιορισμός των μέσων ετήσιων απολήψεων σε συνδυασμό με
τη υπερετήσια μεταβολή της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου για τον εντοπισμό του
μετώπου υφαλμύρινσης.
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3.4.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την Οδηγία (Παράρτημα V, παρ. 2.4.4) για τα ΥΥΣ που προκύπτει ότι
παρουσιάζουν στοιχεία ή τάσεις να μην πληρούν τους περιβαλλοντικούς στόχους του
άρθρου 4, της Οδηγίας, εντοπίζονται οι σημαντικές ανοδικές τάσεις των ρύπων που θέτουν
σε κίνδυνο το ΥΥΣ και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση του
προβλήματος με οριακό σημείο αναστροφής των τάσεων το 75% των ποιοτικών προτύπων ΑΑΤ.
Ως επίπεδο αναφοράς για τον εντοπισμό των τάσεων προτείνεται ο μέσος όρος των ετών
2007 – 2008 που ξεκινά το Πρόγραμμα Παρακολούθησης (ΠΠ). Η αξιολόγηση των τάσεων
προτείνεται να γίνει για τα έτη μετά το 2008 και τουλάχιστον για τα επόμενα δύο έτη. Λόγω
όμως του ότι δεν υπάρχουν δεδομένα μετρήσεων μετά το 2008 ώστε να αξιολογηθούν οι
τάσεις με έτος αφετηρίας το 2007 χρησιμοποιούνται ως δεδομένα βάσης στοιχεία της
τελευταίας 6ετίας ή ακόμα και 10ετίας. Έτσι, μπορεί να θεωρηθεί το έτος 2003 ή κάποιο
προγενέστερο ως έτος αφετηρίας για τον έλεγχο και τη διαπίστωση ενδεχόμενων
αυξητικών τάσεων.
Η χρονική διάρκεια των στοιχείων (χρονοσειρών) που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον
εντοπισμό των τάσεων, δεδομένου ότι το Πρόγραμμα Παρακολούθησης αρχίζει το 2007 και
το 2015 ζητείται η 1η αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης, συνιστάται να είναι
μεγαλύτερη από 8 και μικρότερη από 15 έτη (Κατευθυντήριο Κείμενο 18, Παράρτημα 10.6.)
Για την αποφυγή στρεβλώσεων λόγω εποχικότητας τα δεδομένα θα πρέπει να αφορούν για
κάθε χρόνο την ίδια χρονική περίοδο του έτους.
Ο έλεγχος για την αξιολόγηση των τάσεων γίνεται με βάση τα ακόλουθα βήματα:





3.5.

Έλεγχος των διατηρούμενων ανοδικών τάσεων που οφείλονται σε ανθρωπογενή
επίδραση και απειλούν τις χρήσεις των ΥΥΣ και τα επιφανειακά υδάτινα σώματα χερσαία οικοσυστήματα που συσχετίζονται με αυτά.
Έλεγχος για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εξάπλωση φλέβας ρύπανσης
(plume).
Έλεγχος στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης των ΥΥΣ
που απαιτούνται για τον εντοπισμό της υφαλμύρινσης και της ανάγκης επεξεργασίας
του πόσιμου νερού. Στην περίπτωση αυτή οι έλεγχοι γίνονται με βάση τα δεδομένα
μετρήσεων των πλέον αντιπροσωπευτικών σημείων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα κυριότερα στοιχεία – μελέτες με βάση τα οποία πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της
ποιοτικής (χημικής) κατάστασης των ΥΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής
Μακεδονίας είναι τα ακόλουθα:


Η αρχική υποβολή του Άρθρου 5 της Οδηγίας 2000/60 – ΙΓΜΕ 2008 και ειδικότερα οι
μελέτες:
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α)

«Αρχικός χαρακτηρισμός των υπόγειων υδροφόρων συστημάτων».

β)

«Περαιτέρω χαρακτηρισμός των υπόγειων υδροφόρων συστημάτων».

γ)

«Επισκόπηση των επιπτώσεων της ρύπανσης στην ποιότητα των υπόγειων
υδάτων».

δ)

«Επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα υπόγεια
ύδατα».

ε)

«Επισκόπηση των επιπτώσεων των μεταβολών της στάθμης των υπόγειων
υδάτων».

«Καταγραφή και αποτίμηση των Υδρογεωλογικών Χαρακτήρων των Υπόγειων Νερών
και των Υδροφόρων Συστημάτων της Χώρας (7.3.2.1.). Υποέργο 4: Υδρογεωλογική
Μελέτη Ανατολικής Μακεδονίας Δυτικό Τμήμα (Υ.Δ.11 δυτ. τμήμα)». ΙΓΜΕ – 2010.
«Καταγραφή και αποτίμηση των Υδρογεωλογικών Χαρακτήρων των Υπόγειων Νερών
και των Υδροφόρων Συστημάτων της Χώρας (7.3.2.1.). Υποέργο 27: Αποτίμηση
Υδατικού Δυναμικού Θράκης (Υ.Δ.12, τμ.11)». ΙΓΜΕ – 2010.
Ανάπτυξη Νέας Βάσης Λογισμικού για τη Διαχείριση και Λειτουργία της Εθνικής
Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ) – Γ΄ Φάση».
Κοινοπραξία Συστημάτων Υδροσκοπίου – 2010.
«Υδρογεωλογική – Υδροχημική Μελέτη με χάρτες κατανομής φυσικοχημικών
παραμέτρων του Νομού Σερρών». ΙΓΜΕ – Ν.Α. Σερρών – 2009.
«Απογραφή γεωτρήσεων Νομού Σερρών». ΑΝ.Ε.ΣΕ.Ρ 2009.
«Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης». ΥΠ.ΑΝ - 2008 (Ανάδοχος: ΕΝΜ – Σύμβουλοι Μηχανικοί
ΕΠΕ).
«Παρακολούθηση Επιφανειακών & Υπόγειων Υδάτων Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας/ Υπόγεια Ύδατα Πεδιάδας Σερρών». ΠΚΜ/Δνση Υδάτων - 2010.
«Παρακολούθηση Επιχειρησιακής Λειτουργίας Δικτύου Τηλεμετρικών Σταθμών της
Δνσης Υδάτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Δεδομένα Τηλεμετρικής
Παρακολούθησης Υπόγειων Υδάτων Στρυμόνα». Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος
– 2010.
«Οργάνωση των φυσικομηχανικών παραμέτρων των υδάτων στους Νομούς της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημιουργία χρονοσειρών / Ποταμός
Στρυμόνας». ΠΚΜ/Δνση Υδάτων - 2009.
«Έκθεση για την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ στον Ελληνικό Χώρο. Κατάσταση 2004-2007
(Δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας υπόγειων υδάτων ως προς τη νιτρορύπανση
για τα έτη 2004 και 2005)». Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε/Κ.Υ.Υ – 2009.
«Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινού συστήματος παρακολούθησης των υπογείων
υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα». INTERREG III A / PHARE CBC
ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2000-2006 (Άξονας 3 «Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον –
Πολιτισμός». Μέτρο 2.1 «Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση φυσικού
περιβάλλοντος»).
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Υποέργο: «Υδρογεωλογική Μελέτη Λεκάνης Ποταμού Στρυμόνα». Ανάδοχος: Ξ.
Σταυρόπουλος & Συν/τες Ε.Ε. - Σ. Σκοβολάς - DELCO ΕΠΕ – 2009.
Υποέργο: «Εφαρμογή Προγράμματος Παρακολούθησης υπόγειων υδάτων της
λεκάνης του ποταμού Στρυμόνα (Α. Προσδιορισμός πιέσεων και αρχικός
χαρακτηρισμός των συστημάτων υπόγειων υδάτων. Β. Μεθοδολογία και
αποτελέσματα παρακολούθησης των συστημάτων υπόγειων υδάτων. Γ. Ταξινόμηση
ποσοτικής
και
χημικής
κατάστασης
υπόγειων
υδάτων)».
Ανάδοχος:
Κ.Παπακωσταντίνου – Σ.Σκοβολάς – 2008.


«Διαχειριστική Μελέτη ύδρευσης Δ. Φιλίππων». Ανάδοχος: Παπαχαράλαμπος Χ. –
Μαλλιαρόπουλος Ι., 2010.

Επίσης συγκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν στοιχεία μελετών και δεδομένων από τη Δ/νση
Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τη ΔΕΥΑ Καβάλας, την (πρώην) ΔΕΥΑ
Φιλίππων, τη ΔΕΥΑ Παγγαίου, το Δήμο Εμμανουήλ Παππά, το Δήμο Ν.Ζίχνης και τη Δ/νση
Υδροοικονομίας και Περιβάλλοντος της Π.Ε.Δράμας.
Επικουρικά αξιολογήθηκαν αναφορές από επιστημονικές εργασίες σε θεματικά συνέδρια
και δημοσιεύσεις.
Με βάση τις παραπάνω πηγές μελετών – στοιχείων η αξιολόγηση και ταξινόμηση της
ποιοτικής (χημικής) και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ)
του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (Υ.Δ.11) βασίσθηκε συνολικά σε 436
υδροσημεία. Στον πίνακα 3.5.1. που ακολουθεί δίνονται αναλυτικά για κάθε υπόγειο
υδατικό σύστημα η ονομασία, ο κωδικός, η έκταση, ο αριθμός των σημείων ποιοτικής
παρακολούθησης, ο αριθμός των σημείων ποσοτικής παρακολούθησης και η χρονική
περίοδος στην οποία ανήκουν οι διαθέσιμες μετρήσεις.
Τα παραπάνω στοιχεία καθώς και η εκτίμηση της επάρκειάς τους για τον χαρακτηρισμό της
καλής ή κακής ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης δίνονται αναλυτικά για κάθε Υπόγειο
Υδατικό Σύστημα (ΥΥΣ) στο κεφάλαιο της «Προκαταρκτικής Αξιολόγησης της Ποιοτικής και
Ποσοτικής Κατάστασης των ΥΥΣ» (κεφ.4).
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Πίνακας 3.5.1. Δίκτυο ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης Υπόγειων Υδατικών
Συστημάτων (ΥΥΣ) του Υ.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας (Υ.Δ.11).

Ονομασία ΥΥΣ

Κωδικός

Έκταση
(Km2)

Σερρών
Αγκίστρου
Μενοικίου -Φαλακρού
Αγγίτη
Δράμας
Παγγαίου
Μαρμαρά
Άνω Ποροΐων Μπέλες
Ασπροβάλτας
Κρουσίων -Κερδυλίων
Βροντούς

GR1100010
GR110Β020
GR110Β030
GR1100040
GR1100050
GR1100060
GR1100070
GR11FB080
GR1100090
GR1100100
GR110Β110

2.245,50
153,58
1007,61
133,17
736,14
229,23
92,43
287,22
20,29
916,72
436,72

Αριθμός
υδροσημείων
ποιοτικής
παρακολούθησης
92
4
12
10
32
6
10
17
18
8
5

Νευροκοπίου

GR1100120

105,83

4

3

Συμβόλου - Καβάλας
Ελευθερών
Ν.
Περάμου
Οφρυνίου

GR1100130

374,72

8

-

1978-2009
2000-2008
1980-2008
2000-2008
1993-2008
1981-2008
1981-2008
2005-2006
2005
2004-2006
2006
1993-1996
2005-2008
1981-1983

GR1100140

18,83

26

-

2001

GR1100150

76,04

13

5

1996-2007
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Αριθμός
υδροσημείων
ποσοτικής
παρακολούθησης
214
5
14
10
16
4
2
-

Χρονική
περίοδος
μετρήσεων
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4.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΗΣ) –
ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4.1.

ΥΥΣ ΣΕΡΡΩΝ – GR1100010

Το προσχωματικό υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Σερρών έχει κωδικό GR1100010,
βρίσκεται στην λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα (ΛΑΠ GR06) και ανήκει συνολικά
στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (Υ.Δ.11). Έχει έκταση 2.245,50 km 2,
μέγιστο μήκος 100 Km, μέγιστο πλάτος 35 Km και πάχος που κυμαίνεται από 10 έως 120 m.
Το ΥΥΣ συνορεύει: δυτικά με το ρωγμώδες σύστημα Κρουσίων – Κερδυλίων (GR1100010)
και το κοκκώδες σύστημα Ασπροβάλτας (GR1100090), βόρεια με το ρωγμώδες σύστημα
Άνω Πορόϊας-Μπέλες (GR11FΒ080) και το καρστικό σύστημα Αγκίστρου (GR110Β020),
ανατολικά με το ρωγμώδες σύστημα Βροντούς (GR110Β110), το καρστικό σύστημα
Μενοικίου (GR110003α), το καρστικό σύστημα Αγγίτη (GR1100040) και το κοκκώδες
σύστημα Δράμας (GR1100050), νοτιοανατολικά με το καρστικό σύστημα Παγγαίου
(GR1100060) και το κοκκώδες σύστημα Οφρυνίου (GR1100150) και νότια με τον Στρυμονικό
κόλπο.
Με επιφανειακά ύδατα συσχετίζεται με τον ποταμό Στρυμόνα, τον ποταμό Αγγίτη και τη
λίμνη Κερκίνη και με χερσαία οικοσυστήματα - προστατευόμενες περιοχές συσχετίζεται με
το SCI GR1260001 (Λίμνη Κερκίνη- Κρούσια-Κορυφές Όρους Μπέλες, Άγκιστρο-Χαρωπό),
SPA GR1260008 (Τεχνητή Λίμνη Κερκίνης-Όρος Κρούσια), SPA GR1260009 (Κοιλάδα Τιμίου
Προδρόμου-Μενοίκιον), SPASCI GR1260002 (Εκβολές Ποταμού Στρυμόνα), SCI GR1260003
(Αϊ-Γιάννης-Επτάμυλοι).
Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές Συνθήκες
Το υπόγειο υδατικό σύστημα Σερρών αποτελείται από τεταρτογενείς αποθέσεις και
νεογενή ιζήματα. Οι τεταρτογενείς αποθέσεις συνίστανται από ακανόνιστες στρώσεις
αμμοχάλικων και γκριζόχρωμων αργίλων (ανώτερη σειρά) και από εναλλαγές άμμων,
χαλίκων, κροκάλων και αργίλων (κατώτερη σειρά). Στο σύνολο του ο σχηματισμός των
τεταρτογενών αποθέσεων χαρακτηρίζεται από υψηλές τιμές υδραυλικής αγωγιμότητας και
αποθηκευτικής ικανότητας. Οι νεογενείς αποθέσεις βυθίζονται κάτω από τις τεταρτογενείς
αποθέσεις και διαμορφώνουν αξιόλογους υπό πίεση υδροφόρους ορίζοντες. Διακρίνονται
σε αργίλους και χαλαρά ψαμμιτοκροκαλοπαγή με ικανοποιητικές τιμές υδαταγωγιμότητας
και αποθηκευτικής ικανότητας (πλειοκαινική σειρά) και σε μεικοκαινικά ιζήματα με φτωχή
κοκκομετρική διαβάθμιση και πολύ χαμηλές τιμές υδατοαγωγιμότητας και αποθηκευτικής
ικανότητας.
Το υπόγειο υδατικό σύστημα διασχίζεται από τον ποταμό Στρυμόνα ο οποίος μαζί με τις
απορροές του ρέματος Κρουσοβίτη και του ποταμού Αγγίτη τροφοδοτεί το προσχωματικό
υδροφόρο σύστημα. Επίσης τροφοδοτείται και από πλευρικές μεταγγίσεις υπογείων νερών
των καρστικών υδροφόρων Αγκίστρου, Μενοικίου και Παγγαίου. Το υπόγειο υδατικό
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σύστημα Σερρών, αποτελεί το κυριότερο σε δυναμικότητα υδροφόρο σύστημα του
Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας.
Υδρολογικό Ισοζύγιο
Από τον υπολογισμό του υδρολογικού ισοζυγίου στην υδρολογική λεκάνη Στρυμόνα ( ΙΓΜΕ.,
2010) προκύπτει ότι τα μέσα ετήσια κατακρημνίσματα στο υπόγειο υδατικό σύστημα είναι
1.160*106 m3, η μέση ετήσια εξατμισιδιαπνοή 762,5*106 m3, οι μέσες ετήσιες
επιφανειακές εισροές από τον ποταμό Στρυμόνα και τα ρέματα της λεκάνης εκτιμώνται σε
2.532*106 m3, ο όγκος νερού που κατεισδύει είναι 350 *106 m3 και μέσος ετήσιος όγκος
νερού που απορρέει είναι 258*106 m3.
Με βάση τα παραπάνω τα ετήσια ανανεώσιμα αποθέματα του υπόγειου υδατικού
συστήματος υπολογίσθηκαν σε 336*106 m3.
Απολήψεις
Στο ΥΥΣ Σερρών εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 1500 ενεργές υδρογεωτρήσεις από τις
οποίες 350 είναι υδρευτικές (ΙΓΜΕ., 2010).
Ύδρευση: Από το σύνολο των γεωτρήσεων ύδρευσης (περίπου 350), πάνω από τις μισές
περίπου λειτουργούν εφεδρικά μόνο όταν το απαιτούν οι συνθήκες. Ένα ποσοστό της τάξης
των 10-15% των υδρευτικών αναγκών καλύπτονται από πηγές. Εκτιμώντας ότι σε
καθημερινή βάση λειτουργούν 150 υδρευτικές γεωτρήσεις με μια μέση παροχή της τάξης
των 60 m3/h και δέκα (10) ώρες ημερήσιας λειτουργίας, οι απολήψιμες ποσότητες
υπόγειου νερού, υπολογίστηκαν σε 32,8*106 m3/έτος. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, οι
υδρευτικές ανάγκες της περιοχής υπολογίσθηκαν σε 33-35*106 m3/έτος.
Άρδευση: Το μεγαλύτερο ποσοστό των αντλούμενων υπόγειων νερών αποδίδεται στην
άρδευση. Η άρδευση της περιοχής επιτυγχάνεται με απολήψεις από επιφανειακά και
αντλήσεις από υπόγεια νερά. Από τον ποταμό Στρυμόνα αρδεύονται 160.000 στρέμματα
(ποσοστό 18,5%), από τη λίμνη Κερκίνη 292.000 στρέμματα (ποσοστό 33,9%) και από το
ρέμα της Μπέλιτσας 97.000 στρέμματα (ποσοστό 11,26%). Από γεωτρήσεις αρδεύονται
248.000 στρέμματα (ποσοστό 28,82%). Στο ανάπτυγμα του υπόγειου υδατικού συστήματος
εκτιμάται ότι υπάρχουν 950 αρδευτικές γεωτρήσεις. Με την παραδοχή ότι οι γεωτρήσεις
αυτές λειτουργούν (90) ημέρες το χρόνο, για δεκαέξι (16) ώρες ημερησίως, με μια μέση
παροχή άντλησης της τάξης των 90 m3/h, οι απολήψιμες ποσότητες υπόγειου νερού για την
άρδευση ανέρχονται σε 120 -125*106 m3 /έτος.
Κτηνοτροφία: Οι απολήψιμες ποσότητες νερού που απαιτούνται για την κτηνοτροφία
ετησίως, ανέρχονται σε 3 – 3,1*106 m3.
Βιομηχανία: Οι απολήψεις για την κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας εκτιμάται ότι
είναι της τάξης των 7-8*106 m3.
Το ετήσιο σύνολο απολήψεων νερών από το ΥΥΣ Σερρών εκτιμάται σε 170*106 m3.
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Σημειώνεται ότι το ΥΥΣ Σερρών περιλαμβάνεται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών
ως περιοχή άντλησης ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Ποιοτική Κατάσταση Υπόγειου Υδατικού Συστήματος
Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Σερρών έχουν πραγματοποιηθεί από το ΙΓΜΕ χημικές αναλύσεις
σε 94 γεωτρήσεις και σε 1 πηγή, για το χρονικό διάστημα 2000 - 2008. Από το «Πρόγραμμα
Παρακολούθησης Ποιότητας Υπόγειων Νερών για τη Νιτρορύπανση» έχουν
πραγματοποιηθεί χημικές αναλύσεις σε 8 γεωτρήσεις για το χρονικό διάστημα 2004-2005.
Επίσης από την μελέτη «Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης». (ΥΠ.ΑΝ., 2008) προέκυψε η καταγραφή υδροχημικών αναλύσεων
για 18 γεωτρήσεις και 2 πηγές για την χρονική περίοδο 1978-2005. Τέλος η Δνση Υδάτων
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει πραγματοποιήσει με το σύστημα της
τηλεμετρίας υδροχημικές αναλύσεις σε 6 γεωτρήσεις για το χρονικό διάστημα 2008-2009
και η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών έχει πραγματοποιήσει σε 2 γεωτρήσεις
υδροχημικές αναλύσεις για το χρονικό διάστημα 2002-2005.
Υπολογισμός μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά θέση: Με βάση τις υφιστάμενες χημικές
αναλύσεις και την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε (κεφ. 3.1), υπολογίζονται οι μέσες τιμές
των συγκεντρώσεων 92 υδροσημείων (πίνακας 4.1.1) που διαθέτουν χρονοσειρά
μετρήσεων για τουλάχιστον 2 συνεχόμενα έτη για τις ακόλουθες ποιοτικές παραμέτρους:
pH, αγωγιμότητα (E.C), χλωριόντα (Cl), θειικά ανιόντα (SO4), νιτρικά ανιόντα (NO3), νιτρώδη
(NO2), αμμώνιο (NH4), διαλυμένο οξυγόνο (Ο2), χρώμιο (Gr), νικέλιο (Ni), μόλυβδος (Pb),
κάδμιο (Cd), αργίλιο (Al) και το αρσενικό (As). Σημειώνεται ότι για τον υδράργυρο (Hg), το
τριχλωροαιθυλένιο - τετραχλωροαιθυλένιο και τα φυτοφάρμακα δεν υπάρχουν διαθέσιμες
μετρήσεις.
Από τα 92 υδροσημεία, 73 προέρχονται από το ΙΓΜΕ (Α/Α 1 έως 73), 8 από το πρόγραμμα
παρακολούθησης για τη νιτρορύπανση (Α/Α 74 έως 81), 9 από το ΥΠ.ΑΝ (Α/Α 82 έως 90) και
2 από την πρώην Ν.Α. Σερρών (Α/Α 91 έως 92). Η περίοδος μετρήσεων του πίνακα των
μέσων συγκεντρώσεων αναφέρεται στο χρονικό διάστημα 1993 – 2008.
Οι μέσες τιμές συγκεντρώσεων συγκρίνονται με τα ποιοτικά πρότυπα - ανώτερες αποδεκτές
τιμές (ΑΑΤ) που έχουν προσδιορισθεί σε εθνικό επίπεδο (Υ.Α.1811/ΦΕΚ 3322/2011) με
σκοπό να εντοπισθούν τυχόν υπερβάσεις των τιμών των ποιοτικών παραμέτρων του ΥΥΣ.
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Πίνακας 4.1.1. Πίνακας μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά παράμετρο και ανά θέση
δειγματοληψίας του ΥΥΣ Σερρών (GR1100010) και σύγκριση με τα ποιοτικά πρότυπα - ΑΑΤ.
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Σχήμα 4.1.1.

Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ Σερρών
(GR1100010) επί του ψηφιοποιημένου γεωλογικού υποβάθρου (ΥΠΑΝ.,
2008).

Από τον πίνακα 4.1.1. προκύπτει ότι από τα 92 υδροσημεία του ΥΥΣ Σερρών στα 28
εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων – ανώτερων αποδεκτών τιμών (ΑΑΤ). Οι
υπερβάσεις αυτές εντοπίζονται ανά σημείο στις ακόλουθες ποιοτικές παραμέτρους:








θειικά ανιόντα (SO4) – 5 υδροσημεία.
νιτρικά ανιόντα (NO3) - 6 υδροσημεία.
νιτρώδη (NO2) - 4 υδροσημεία.
αμμώνιο (NH4) - 2 υδροσημεία.
χρώμιο (Gr) - 1 υδροσημείο.
κάδμιο (Cd) – 4 υδροσημεία.
αρσενικό (As) – 11 υδροσημεία.
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Πιέσεις
Η ποιοτική υποβάθμιση του υπόγειου συστήματος από ανθρωπογενείς πιέσεις, προέρχεται
κυρίως από γεωργικές – κτηνοτροφικές δραστηριότητες καθώς και από την διάθεση των
στερεών και υγρών αστικών αποβλήτων με αποτέλεσμα την αύξηση των συγκεντρώσεων
ΝΟ3, ΝΟ2 και ΝΗ4.
Στο ΥΥΣ παρουσιάζονται επίσης αυξημένες συγκεντρώσεις Fe, Mn, Mg, F και SO4 λόγω
φυσικού υποβάθρου (αποσάθρωση μεταμορφωμένων – υπερβασικών σχηματισμών).
Σχετικά αυξημένες τιμές σε συγκεντρώσεις As παρουσιάζονται στις περιοχές Χρυσοχώραφα,
Κερκίνη, Νιγρίτα και σχετίζονται με την παρουσία γεωθερμικού πεδίου.
Το καθεστώς υφαλμύρινσης των υπόγειων νερών της χαμηλής – παράκτιας ζώνης του
υπόγειου υδατικού συστήματος προσδιορίζεται από τη διαμόρφωση υψηλών
συγκεντρώσεων αγωγιμότητας και χλωριόντων οι οποίες δεν αποδίδονται μόνο σε
υπεραντλήσεις αλλά και στον υπόγειο εγκλωβισμό παλαιών, υφάλμυρων φάσεων
(παλαιογεωγραφική εξέλιξη).
Στο ΥΥΣ εντοπίζονται σημειακές πηγές ρύπανσης από αστικά λύματα, βιομηχανική,
κτηνοτροφική και λατομική δραστηριότητα και διάχυτες πηγές ρύπανσης από αστικά
λύματα και γεωργική δραστηριότητα. Επίσης στο ΥΥΣ εντοπίζονται:
Μία (1) θέση ΧΥΤΥ στον οικισμό Παλαιόκαστρο (θέση «Νεράιδα») η οποία ακόμη δεν
λειτουργεί.
Μία (1) θέση ενεργού ΧΥΤΑ στο Δήμο Σερρών στον οικισμό Μετόχι (θέση «Μετόχι»).
Έξι (6) ενεργοί ΧΑΔΑ στις ακόλουθες θέσεις: α)Δήμος Αμφίπολης: θέση «Τουπόλος»
οικισμός Ροδολίβος, β)Δήμος Βισαλτίας: θέση «Λατομείο» οικισμός Λευκότοπος, θέση
«Βράχος» οικισμός Μαυροθάλασσα και θέση «Σέττι» οικισμός Σησαμιά, γ) Δήμος
Εμμανουήλ Παππά: θέση «Ξηρόλακκος» οικισμός Άγιο Πνεύμα, και δ) Δήμος
Σιδηροκάστρου: θέση «Αμπέλια» οικισμός Κάτω Αμπέλια.
Στο ΥΥΣ Σερρών εντοπίζονται τέσσερις (4) Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) από
τις οποίες μία (1) είναι σε λειτουργία (ΕΕΛ Σερρών), δύο (2) είναι σε αδράνεια (ΕΕΛ Νιγρίτας
και ΕΕΛ Ν.Ζίχνης) και μία (1) είναι υπό ολοκλήρωση (ΕΕΛ Σιδηροκάστρου). Επίσης
εντοπίζεται και μία βιομηχανία IPPC (Παραγωγή Ζάχαρης).
Αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ: Στο ΥΥΣ Σερρών εντοπίζονται
υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων – ΑΑΤ σε 24 υδροσημεία. Για το λόγο αυτό
επιβάλλεται περαιτέρω έρευνα για τον χαρακτηρισμό της ποιοτικής (χημικής) του
κατάστασης (άρθρο 4.2. της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ).
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4.2.

ΥΥΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ – GR110Β020

Το καρστικό υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Αγκίστρου έχει κωδικό GR110Β020, βρίσκεται
στην λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα (ΛΑΠ GR06) και ανήκει συνολικά στο
Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (Υ.Δ.11). Έχει έκταση 153,58 km2, μέγιστο
μήκος 25 Km, μέγιστο πλάτος 9 Km και πάχος που εκτιμάται σε 1500 m περίπου.
Το υπόγειο υδατικό σύστημα συνορεύει βόρεια με τη Βουλγαρία, δυτικά με το ρωγμώδες
Άνω Πορόϊας-Μπέλες (GR11FΒ080), νοτιοδυτικά με το κοκκώδες σύστημα Σερρών
(GR1100010) και νοτιοανατολικά – ανατολικά με το ρωγμώδες σύστημα Βροντούς
(GR110Β110).
Με χερσαία οικοσυστήματα - προστατευόμενες περιοχές συσχετίζεται με το SCI GR1260001
(Λίμνη Κερκίνη- Κρούσια-Κορυφές Όρους Μπέλες, Άγκιστρο-Χαρωπό) και το SCI GR1260005
(Κορυφές Όρους Όρβηλος).
Γεωλογικές - Υδρογεωλογικές Συνθήκες
Το ΥΥΣ αποτελείται από μάρμαρα τεφρά έως υπόλευκα, αδροκρυσταλλικά ή
μικροκρυσταλλικά, σπάνια λατυποπαγή με έντονο τεκτονισμό. Εντός του καρστικού
σχηματισμού εντοπίζονται σχιστογνεύσιοι, σιπολινικά μάρμαρα, δολομίτες και δολομιτικά
μάρμαρα ενώ στα πρανή του αναπτύσσονται πλευρικά κορήματα.
Τα μάρμαρα που δομούν τον ορεινό όγκο του Αγκίστρου παρουσιάζονται έντονα
τεκτονισμένα και καρστικοποιημένα. Ρυθμιστικό παράγοντα σε ότι αφορά την κατανομή
των υπόγειων υδροφοριών αλλά και την οριοθέτηση του υδροφόρου συστήματος
αποτελούν τα μη υδροπερατά πετρώματα (σχιστόλιθοι, γνεύσιοι, αμφιβολίτες) που
απαντούν υπό μορφή διαστρώσεων μικρού ή μεγάλου πάχους εντός του σχηματισμού των
μαρμάρων.
Υδρολογικό Ισοζύγιο
Από τον υπολογισμό του υδρολογικού ισοζυγίου προκύπτει ότι τα μέσα ετήσια
κατακρημνίσματα στο υπόγειο υδατικό σύστημα είναι 88*106 m3 και ο συντελεστής
κατείσδυσης εκτιμάται σε 45 - 55%. Με βάση τα παραπάνω τα ετήσια ανανεώσιμα
αποθέματα του υπόγειου υδατικού συστήματος υπολογίσθηκαν σε 48 - 50*106 m3.
Απολήψεις
Από την καταγραφή και αξιολόγηση των κυριότερων μελετών – στοιχείων στο καρστικό
σύστημα εντοπίσθηκαν 14 υδροσημεία από τα οποία 5 είναι υδρογεωτρήσεις και 9 πηγές.
Οι απολήψεις υπόγειων νερών από τις πηγές και τις γεωτρήσεις του ΥΥΣ, είναι πολύ μικρές
και πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο για την ύδρευση των οικισμών Αγκίστρου και
Προμαχώνα και κατά δεύτερο για την άρδευση πολύ μικρών εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης.
Οι απολήψιμες ποσότητες νερού για την κάλυψη των υδρευτικών – αρδευτικών αναγκών
εκτιμώνται σε 2*106 m3.
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Οι κυριότερες πηγές εκφόρτισης του καρστικού συστήματος Αγκίστρου είναι η πηγή ΝτελίΓράβα (ΣΤΠ2) με υψόμετρο 180 m και η πηγή Μύλοι (ΣΤΠ3) με υψόμετρο 280 m. Στην
περιοχή του καρστικού υπόγειου υδατικού συστήματος υπάρχει πολύ περιορισμένος
αριθμός γεωτρήσεων.
Σημειώνεται ότι το ΥΥΣ Αγκίστρου περιλαμβάνεται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών
ως περιοχή άντλησης ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Ποιοτική Κατάσταση Υπόγειου Υδατικού Συστήματος
Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Αγκίστρου έχουν πραγματοποιηθεί από το ΙΓΜΕ χημικές
αναλύσεις σε 5 πηγές, για το χρονικό διάστημα 2000 -2008. Επίσης από την μελέτη
«Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης». (ΥΠ.ΑΝ., 2008) προέκυψε η καταγραφή υδροχημικών αναλύσεων για 4 πηγές και
1 γεώτρηση για τα έτη 1978, 1995 και 1996.
Από τις τιμές που καταγράφονται συνολικά δεν εντοπίζονται έντονες διαφοροποιήσεις
όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων. Συγκρίνοντας τις τιμές των
συγκεντρώσεων τα πρώτα έτη δειγματοληψίας (1978 και 1996) με τα τελευταία (2007 και
2008) δεν διαπιστώνονται ανοδικές μεταβολές που να υποδηλώνουν ποιοτική υποβάθμιση
των υπόγειων υδάτων λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστική είναι η
περίπτωση της πηγής ΣΤΠ3 η οποία το 1996 έχει χλωριόντα 7,09 mg/lt και νιτρικά 2,48
mg/lt και το 2005 έχει χλωριόντα 10,64 mg/lt και νιτρικά 5,0 mg/lt. Η πηγή ΣΤΠ90Π (Λουτρά
Αγκίστρου) είναι θερμομεταλλική και για αυτό παρουσιάζει σχετικά αυξημένες τιμές
θειικών ανιόντων (89,82 mg/lt –4/9/1996). Σύμφωνα με το ΙΓΜΕ η πηγή παρουσιάζει και
υψηλές συγκεντρώσεις φθορίου F(3.820 μgr/l με ανώτατο επιτρεπτό όριο 1.500 μgr/l).
Υπολογισμός μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά θέση: Με βάση τις υφιστάμενες χημικές
αναλύσεις και την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε (κεφ. 3.1), υπολογίζονται οι μέσες τιμές
των συγκεντρώσεων 4 υδροσημείων (πίνακας 4.2.1) που διαθέτουν χρονοσειρά μετρήσεων
για τουλάχιστον 2 συνεχόμενα έτη για τις ακόλουθες ποιοτικές παραμέτρους: pH,
αγωγιμότητα (E.C), χλωριόντα (Cl), θειικά ανιόντα (SO4), νιτρικά ανιόντα (NO3), νιτρώδη
(NO2), αμμώνιο (NH4), χρώμιο (Cr) νικέλιο (Ni), μόλυβδος (Pb) και αργίλιο (Al). Για το
διαλυμένο οξυγόνο (Ο2), το κάδμιο (Cd), το αρσενικό (As), τον υδράργυρο (Hg), το
τριχλωροαιθυλένιο - τετραχλωροαιθυλένιο και τα φυτοφάρμακα δεν υπάρχουν διαθέσιμες
μετρήσεις.
Σημειώνεται ότι και τα τέσσερα (4) υδροσημεία του πίνακα των μέσων συγκεντρώσεων
(Α/Α 1 – 4) προέρχονται από το ΙΓΜΕ και η περίοδος των μετρήσεων αναφέρεται στο
χρονικό διάστημα 2000 – 2008.
Οι μέσες τιμές συγκεντρώσεων συγκρίνονται με τα ποιοτικά πρότυπα - ανώτερες αποδεκτές
τιμές (ΑΑΤ) που έχουν προσδιορισθεί σε εθνικό επίπεδο (Υ.Α.1811/ΦΕΚ.3322.Β/2011) με
σκοπό να εντοπισθούν τυχόν υπερβάσεις των τιμών των ποιοτικών παραμέτρων του ΥΥΣ.
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Πίνακας 4.2.1. Πίνακας μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά παράμετρο και ανά θέση
δειγματοληψίας του ΥΥΣ Αγκίστρου (GR110Β020) και σύγκριση με τα
ποιοτικά πρότυπα - ΑΑΤ.

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι καμία μέση τιμή συγκέντρωσης των υδροσημείων
του ΥΥΣ Αγκίστρου δεν υπερβαίνει τα ποιοτικά πρότυπα - ανώτερες αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ).

Σχήμα 4.2.1.

Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ Αγκίστρου
(GR110Β020) επί του ψηφιοποιημένου γεωλογικού υποβάθρου (ΥΠΑΝ.,
2008).

Πιέσεις
Στο ΥΥΣ εντοπίζονται πολύ μικρής κλίμακας σημειακές εστίες ρύπανσης από αστικά λύματα
και από λατομική δραστηριότητα.
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Διάγνωση Τάσης
Για το ΥΥΣ Αγκίστρου δεν έχει διαγνωσθεί τάση ρύπανσης από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες που να τεκμηριώνεται από τις συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων.
Αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ: Στο ΥΥΣ Αγκίστρου δεν
εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων – ΑΑΤ. Η ποιοτική (χημική) του
κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή και η εδαφική του κάλυψη επισημαίνεται με πράσινο
χρώμα (άρθρο 4.2. της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ).

Σχήμα 4.2.2.

Χάρτης ποιοτικής (χημικής) κατάστασης ΥΥΣ Αγκίστρου - GR110Β020.

Αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης του ΥΥΣ: Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Αγκίστρου
έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις στάθμης από το ΙΓΜΕ σε 1 ερευνητική γεώτρηση και
μετρήσεις παροχής σε 4 πηγές για το χρονικό διάστημα 2000 - 2008. Το καρστικό υδροφόρο
σύστημα εκφορτίζεται κατά κύριο λόγο από τις καρστικές πηγές Ντελί-Γράβα (ΣΤΠ2) και
Μύλοι (ΣΤΠ3) με μέση παροχή 3.100 m3/h και 3.200 m3/h αντίστοιχα. Η πηγή ΔΠ10
βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του συστήματος και παρουσιάζει εποχιακή ροή,
υποδηλώνοντας έτσι την ύπαρξη επιμέρους υδροφοριών εντός του καρστικού συστήματος.
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Η διακύμανση της παροχής των πηγών ακολουθεί γενικώς τους ρυθμούς φυσικής
τροφοδοσίας και εκφόρτισης του καρστικού συστήματος.
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Διάγραμμα διακύμανσης παροχής των κυριότερων καρστικών πηγών του
υπόγειου υδατικού συστήματος Αγκίστρου (GR110Β020) για τη χρονική
περίοδο 2005 - 2008.

Από τους υπολογισμούς του υδρολογικού ισοζυγίου προκύπτει ότι το καρστικό σύστημα
δέχεται φυσική επανατροφοδότηση της τάξης των 48 – 50 *106 m3/έτος. Το σύνολο των
απολήψεων υπόγειων νερών εκτιμάται περίπου 2*106 m3/έτος (ΙΓΜΕ., 2010). Οι απολήψεις
αυτές δεν επηρεάζουν τα συνδεόμενα επιφανειακά συστήματα ή τα χερσαία
οικοσυστήματα.
Από την αξιολόγηση των μετρήσεων παροχής των πηγών του ΥΥΣ που τεκμηριώνουν την
πολύ μεγάλη δυναμικότητα του υπόγειου υδατικού συστήματος, την εκτιμώμενη ποσότητα
των συνολικών αντλήσεων που είναι πολύ μικρότερη από τα ετήσια ανανεώσιμα υδατικά
αποθέματα και την καλή χημική κατάσταση του συστήματος προκύπτει ότι η ποσοτική
κατάσταση του υπόγειου υδατικού συστήματος Αγκίστρου είναι καλή.
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Σχήμα 4.2.4.

Χάρτης ποσοτικής κατάστασης ΥΥΣ Αγκίστρου - GR110Β020 όπου
απεικονίζονται και τα σημεία ποσοτικής παρακολούθησης της περιόδου
2000-2008.
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Σημειώνεται ότι το όριο του καρστικού ΥΥΣ Αγκίστρου συνεχίζει προς τη Βουλγαρία και
ενώνεται με το καρστικό Βουλγαρικό ΥΥΣ BG4G0000Pt1036.
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4.3.

ΥΥΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ – ΦΑΛΑΚΡΟΥ GR110Β030

Το καρστικό υπόγειο υδατικό σύστημα Μενοικίου - Φαλακρού έχει κωδικό GR110Β030,
βρίσκεται στην λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα (ΛΑΠ GR06) και ανήκει συνολικά
στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (Υ.Δ.11). Έχει συνολική έκταση 1.007,61
km2 και μπορεί να διακριθεί σε δύο επιμέρους καρστικά συστήματα, το σύστημα Μενοικίου
και το σύστημα Φαλακρού, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά παρουσιάζουν και
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Συνορεύει δυτικά με το κοκκώδες σύστημα Σερρών (GR1100010), βόρεια με το ρωγμώδες
σύστημα Βροντούς, το κοκκώδες σύστημα Νευροκοπίου (GR1100120) και τη Βουλγαρία,
ανατολικά με το μικτό σύστημα Ποταμοί – Σταυρούπολη (Δυτ.Ροδόπη- GR12Β0090) και
νότια με το κοκκώδες σύστημα Δράμας (GR1100050).
Με τα επιφανειακά ύδατα συσχετίζεται με τον ποταμό Αγγίτη και το ρέμα Πηγών
Μυλοποτάμου. Με τα χερσαία οικοσυστήματα - προστατευόμενες περιοχές συσχετίζεται με
το SPA GR1260009 (Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου-Μενοίκιον), το SPA GR1140009 (Όρος
Φαλακρό) και το SCI GR1260003( Αϊ Γιάννης – Επτάμυλοι).
Γεωλογικές - Υδρογεωλογικές Συνθήκες
Το καρστικό σύστημα αναπτύσσεται σε μάρμαρα έντονα καρστικοποιημένα εντός των
οποίων εντοπίζονται με τη μορφή μεγάλων ενστρώσεων σχιστογνεύσιοι, σχιστόλιθοι και
γνεύσιοι.
Το καρστικό σύστημα χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη επιμέρους καρστικών υδροφοριών
η οριοθέτηση των οποίων είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί λόγω της
πολυπλοκότητας της δομής του συστήματος. Η κίνηση των υπόγειων νερών εντός του
καρστικού όγκου, καθορίζεται από τις τεκτονικές γραμμές, την έντονη καρστικοποίηση του
πετρώματος και τις παρεμβολές των μη υδροπερατών πετρωμάτων (σχιστογνεύσιοι,
σχιστόλιθοι και γνεύσιοι). Στο νοτιοδυτικό τμήμα στην περιοχή του Φαλακρού το σύστημα
είναι περισσότερο καρστικοποιημένο και χαρακτηρίζεται από μεγάλους καρστικούς
αγωγούς, ταχύτερη κυκλοφορία του υπόγειου νερού και μικρότερη αναρρυθμιστική
ικανότητα. Η καρστικοποίηση είναι εντονότερη στην επιφάνεια του συστήματος
τροφοδοτώντας πηγές μικρών παροχών, ενώ σε μεγάλα βάθη περιορίζεται σε λίγους αλλά
μεγάλους καρστικούς αγωγούς οι οποίοι τροφοδοτούν τις μεγάλες καρστικές πηγές
Αγγίτης, Μυλοπόταμος και Δράμα που εκφορτίζονται στην πεδιάδα της Δράμας. (Μαρίνος
Π., et.al., 1993).
Προς τα ανατολικά υπάρχουν ενδείξεις για επικοινωνία με τον καρστικό σύστημα Ορέων –
Λεκάνης (ΙΓΜΕ., 2010).
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Υδρολογικό Ισοζύγιο
Από τον υπολογισμό του υδρολογικού ισοζυγίου προκύπτει ότι τα μέσα ετήσια
κατακρημνίσματα είναι περίπου 800 mm και ο συντελεστής κατείσδυσης εκτιμάται περίπου
45 - 55%. Με βάση τα παραπάνω τα ετήσια ανανεώσιμα αποθέματα στο σύνολο του
καρστικού συστήματος εκτιμώνται περίπου 180*106 m3.
Απολήψεις
Από την καταγραφή και αξιολόγηση των κυριότερων μελετών – στοιχείων στην περιοχή του
Μενοικίου εντοπίσθηκαν 30 υδροσημεία από τα οποία 14 είναι γεωτρήσεις και 16 πηγές
και στην περιοχή του Φαλακρού 27 υδροσημεία από τα οποία 22 είναι γεωτρήσεις και 5
πηγές.
Οι κυριότερες πηγές εκφόρτισης του Μενοικίου είναι η πηγή Αγίου Ιωάννη (ΣΤΠ1) με
υψόμετρο 60 m και η πηγή Ελαιώνα (ΣΤΠ11) με υψόμετρο 420 m. Στο καρστικό σύστημα
λόγω της πολυπλοκότητάς του και των μεγάλων υψομέτρων υπάρχει περιορισμένος
αριθμός γεωτρήσεων.
Οι ετήσιες απολήψιμες ποσότητες υπόγειου νερού για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών
υπολογίσθηκαν περίπου σε 3 - 4*106 m3. Για την άρδευση οι απολήψιμες ποσότητες
υπόγειου νερού υπολογίσθηκαν περίπου σε 7 - 8*106 m3. Συνολικά από το σύστημα
Μενοικίου εκφορτίζονται μέσω των καρστικών πηγών 25*106m3 από τα οποία τα 10 12*106m3 αξιοποιούνται για ύδρευση και άρδευση.
Στο σύστημα Φαλακρού οι ετήσιες απολήψιμες ποσότητες υπόγειου νερού για την κάλυψη
υδρευτικών – αρδευτικών αναγκών εκτιμώνται περίπου σε 6*106 m3.
Σημειώνεται ότι το ΥΥΣ Μενοικίου - Φαλακρού περιλαμβάνεται στο μητρώο
προστατευόμενων περιοχών ως περιοχή άντλησης ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Ποιοτική Κατάσταση Υπόγειου Υδατικού Συστήματος
Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ έχουν πραγματοποιηθεί χημικές αναλύσεις από το ΙΓΜΕ για το
χρονικό διάστημα 2000-2008 σε 10 γεωτρήσεις και σε 15 πηγές. Επίσης από την μελέτη
«Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης». (ΥΠ.ΑΝ., 2008) προέκυψε η καταγραφή υδροχημικών αναλύσεων για 3
γεωτρήσεις και 10 πηγές για τα έτη 1978, 1980, 1995, 1996 και για τη χρονική περίοδο
1985-1987.
Από τις τιμές που καταγράφονται συνολικά δεν εντοπίζονται έντονες διαφοροποιήσεις
όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων. Συγκρίνοντας τις τιμές τα
πρώτα έτη δειγματοληψίας (1978) με τα τελευταία (2007 και 2008) δεν διαπιστώνονται
ανοδικές μεταβολές που να υποδηλώνουν ποιοτική υποβάθμιση των υπόγειων υδάτων
λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων όπως η γεώτρηση
ΔΓ23 και ΔΓ09 που παρουσιάζουν σχετικά αυξημένες τιμές νιτρικών λόγω ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων τοπικής σημασίας.
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Υπολογισμός μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά θέση: Με βάση τις υφιστάμενες χημικές
αναλύσεις και την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε (κεφ. 3.1), υπολογίζονται οι μέσες τιμές
συγκεντρώσεων 12 υδροσημείων (πίνακας 4.3.1) που διαθέτουν χρονοσειρά μετρήσεων για
τουλάχιστον 2 συνεχόμενα έτη για τις ακόλουθες ποιοτικές παραμέτρους: pH, αγωγιμότητα
(E.C), χλωριόντα (Cl), θειικά ανιόντα (SO4), νιτρικά ανιόντα (NO3), νιτρώδη (NO2), αμμώνιο
(NH4), χρώμιο (Gr) νικέλιο (Ni), μόλυβδος (Pb) και αργίλιο (Al). Σημειώνεται ότι για το
διαλυμένο οξυγόνο (Ο2), το κάδμιο (Cd), το αρσενικό (As), τον υδράργυρο (Hg), το
τριχλωροαιθυλένιο - τετραχλωροαιθυλένιο και τα φυτοφάρμακα δεν υπάρχουν διαθέσιμες
μετρήσεις.
Από τα 12 υδροσημεία, 11 προέρχονται από το ΙΓΜΕ (Α/Α 1 έως 11) και 1 από το ΥΠ.ΑΝ
(Α/Α 12). Η περίοδος μετρήσεων του πίνακα των μέσων συγκεντρώσεων αναφέρεται στο
χρονικό διάστημα 1985 – 2008.
Οι μέσες τιμές συγκεντρώσεων συγκρίνονται με τα ποιοτικά πρότυπα - ανώτερες αποδεκτές
τιμές (ΑΑΤ) που έχουν προσδιορισθεί σε εθνικό επίπεδο (Υ.Α.1811/ΦΕΚ.3322.Β/2011) με
σκοπό να εντοπισθούν τυχόν υπερβάσεις των τιμών των ποιοτικών παραμέτρων του ΥΥΣ.
Πίνακας 4.3.1. Πίνακας μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά παράμετρο και ανά θέση
δειγματοληψίας του ΥΥΣ Μενοικίου - Φαλακρού GR110Β030 και σύγκριση
με τα ποιοτικά πρότυπα - ΑΑΤ.

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι μέσες τιμές συγκέντρωσης των υδροσημείων του
ΥΥΣ δεν υπερβαίνουν τα ποιοτικά πρότυπα - ανώτερες αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ), με εξαίρεση
τη γεώτρηση ΔΓ23 η οποία έχει μέση τιμή συγκέντρωσης νιτρικών ανιόντων 50,82 mg/lt και
υπερβαίνει οριακά την ανώτερη μέση τιμή συγκέντρωσης των νιτρικών ανιόντων που
προσδιορίζεται στα 50 mg/lt. Λόγω του ότι η υπέρβαση των νιτρικών ανιόντων της
γεώτρησης ΔΓ23 είναι πολύ μικρή έως μηδαμινή και οφείλεται σε καθαρά τοπικού
χαρακτήρα ανθρωπογενή δραστηριότητα δεν αξιολογείται στον χαρακτηρισμό της χημικής
κατάστασης του ΥΥΣ.
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Σχήμα 4.3.1.

Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ Μενοικίου Φαλακρού GR110Β030 επί του ψηφιοποιημένου γεωλογικού υποβάθρου
(ΥΠΑΝ., 2008).

Πιέσεις
Στο ΥΥΣ εντοπίζονται μικρής κλίμακας σημειακές εστίες ρύπανσης από κτηνοτροφική,
βιομηχανική και λατομική δραστηριότητα και μικρής κλίμακας διάχυτη ρύπανση από
αστικά λύματα. Η λατομική δραστηριότητα συσχετίζεται με αδρανή υλικά, μάρμαρα και
βιομηχανικά ορυκτά. Επίσης στο ΥΥΣ εντοπίζονται δύο ανενεργοί ΧΑΔΑ που είναι: α)Δήμος
Προσοτσάνης: θέση «Κουρού Τσάι» στον οικισμό Προσοτσάνης και β)Δήμος Δράμας: θέση
«12ο χλμ. Δράμας – Σιδηρόνερου» στον οικισμό Ταξιάρχες.
Επίσης εντοπίζεται και μία βιομηχανία IPPC (Παραγωγή και Συντήρηση κρέατος).
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Διάγνωση Τάσης
Στο ΥΥΣ δεν έχει διαγνωσθεί τάση ρύπανσης από ανθρωπογενείς δραστηριότητες που να
τεκμηριώνεται από τις συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων.
Αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ: Στο υπόγειο σύστημα Μενοικίου
– Φαλακρού δεν εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων – ΑΑΤ. Η ποιοτική
(χημική) του κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή και η εδαφική του κάλυψη επισημαίνεται με
πράσινο χρώμα (άρθρο 4.2. της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ).

Σχήμα 4.3.2.

Χάρτης ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ Μενοικίου - Φαλακρού
GR110Β030.
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Αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης του ΥΥΣ: Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ έχουν
πραγματοποιηθεί μετρήσεις στάθμης από το ΙΓΜΕ σε 8 γεωτρήσεις και μετρήσεις παροχής
σε 6 πηγές για το χρονικό διάστημα 2004 - 2008. Επίσης συστηματικές μετρήσεις στάθμης
και παροχής του καρστικού συστήματος πραγματοποιούνται και από τη Δ/νση
Υδροοικονομίας και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Δράμας. Όσον αφορά τις γεωτρήσεις
συστηματικές μετρήσεις στάθμης έχουν πραγματοποιηθεί για το χρονικό διάστημα 19842010 ενώ όσον αφορά τις πηγές για τις καρστικές πηγές Μυλοποτάμου και Μααρά
υπάρχουν μηνιαίες μετρήσεις παροχής για το χρονικό διάστημα 1948 – 1967 και 1977 –
2010 ενώ για τις καρστικές πηγές Μααρά και Μυλοποτάμου υπάρχουν μηνιαίες μετρήσεις
παροχής για το χρονικό διάστημα 1949 – 2010.
Το σύστημα του Μενοικίου εκφορτίζεται κατά κύριο λόγο από τις καρστικές πηγές Αγίου
Ιωάννη (ΣΤΠ1) και Ελαιώνα (ΣΤΠ11) με μέση παροχή 2200 m3/h και 260 m3/h αντίστοιχα. Οι
κυριότερες πηγές εκφόρτισης του συστήματος Φαλακρού είναι οι πηγές Αγγίτη ή Μααρά
(ΔΠ06), η πηγή Μυλοπόταμος (ΔΠ07) και η πηγή Αγ.Βαρβάρας - Δράμας (ΔΠ08). Με βάση
τις διαθέσιμες μετρήσεις του ΙΓΜΕ για το χρονικό διάστημα 2005 – 2008 η μέση τιμή
παροχής των προαναφερόμενων πηγών είναι 8.700 m3/h, 3.000 m3/h και 12.000 m3/h
αντίστοιχα.
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Σχήμα 4.3.3.

Διάγραμμα διακύμανσης παροχής των κυριότερων πηγών εκφόρτισης του
ΥΥΣ Μενοικίου – Φαλακρού (GR110Β030) για τη χρονική περίοδο 2005 –
2008 και 1980 – 2008.
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Σχήμα 4.3.4.

Διάγραμμα μηνιαίας διακύμανσης της παροχής των πηγών Αγίας Βαρβάρας (ΔΠ08) για τη χρονική περίοδο 1990 – 2010 (Πηγή: Δ/νση
Υδροοικονομίας και Περιβάλλοντος Π.Ε. Δράμας).
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Σχήμα 4.3.5.
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Διαγράμματα διακύμανσης στάθμης των γεωτρήσεων του ΥΥΣ Μενοικίου –
Φαλακρού (GR110Β030) για τη χρονική περίοδο 2005 – 2008.
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Η διακύμανση της παροχής των πηγών ακολουθεί γενικώς τους ρυθμούς φυσικής
τροφοδοσίας και εκφόρτισης του καρστικού συστήματος. Από το διάγραμμα παροχής της
πηγής Μυλοπόταμος (ΔΠ07), η οποία διαθέτει χρονοσειρά παροχών για το χρονικό
διάστημα 1980 – 1999 και 2004 – 2008 διαπιστώνεται ότι η δυναμικότητα του συστήματος
δεν έχει μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 1980 έως 2006 διότι οι
μετρήσεις της παροχής δεν παρουσιάζουν καμία πτώση και οι τιμές διατηρούνται στα ίδια
επίπεδα. Μια μικρή πτώση παρουσιάζεται τη χρονική περίοδο 2006 έως 2008. Η σταθερή
και πολύ μεγάλη δυναμικότητα των καρστικών πηγών του ΥΥΣ επιβεβαιώνεται και από τα
στοιχεία της Δνσης Υδροοικονομίας και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Δράμας.
Από τις μετρήσεις στάθμης των γεωτρήσεων προκύπτει ότι η στάθμη του υπόγειου
υδροφόρου παρουσιάζει εποχιακές διακυμάνσεις οι οποίες συνδέονται άμεσα με την
υψηλή και χαμηλή περίοδο των υπόγειων υδάτων. Έντονες διακυμάνσεις της στάθμης
μεταξύ υψηλής και χαμηλής περιόδου παρατηρούνται μόνο στη γεώτρηση ΔΓ06 και ΔΓ08
της τάξης του 10 έως 20 m περίπου. Τέλος με βάση τις μετρήσεις στάθμης σε γεωτρήσεις
του καρστικού συστήματος της Δνσης Υδροοικονομίας και Περιβάλλοντος για το χρονικό
διάστημα 1984-2010 η πιεζομετρική στάθμη παραμένει σταθερή με μικρές εποχιακές
μεταβολές, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι αυξητικές.
Από την αξιολόγηση των μετρήσεων στάθμης και παροχής των υδροσημείων του ΥΥΣ που
τεκμηριώνουν την πολύ μεγάλη δυναμικότητα του υπόγειου υδατικού συστήματος, την
εκτιμώμενη ποσότητα των συνολικών αντλήσεων που είναι πολύ μικρότερη από τα ετήσια
ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα και την καλή χημική κατάσταση του συστήματος
προκύπτει ότι η ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ Μενοικίου - Φαλακρού είναι καλή.
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Σχήμα 4.3.6.

Χάρτης ποσοτικής κατάστασης ΥΥΣ Μενοικίου – Φαλακρού (GR110Β030)
όπου απεικονίζονται και τα σημεία ποσοτικής παρακολούθησης της
περιόδου 2000-2008.
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Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το όριο του καρστικού συστήματος Μενοικίου –
Φαλακρού δεν συνεχίζεται μετά τα σύνορα και δεν επικοινωνεί με το ρωγμώδες ΥΥΣ
BG4G0000Pt1036.
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4.4.

ΥΥΣ ΑΓΓΙΤΗ GR1100040

Το καρστικό υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Αγγίτη έχει κωδικό GR1100040, βρίσκεται
στην λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα (ΛΑΠ GR06) και ανήκει συνολικά στο
Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (Υ.Δ.11). Έχει έκταση 133,17 km2, μέγιστο
μήκος 17 Km και μέγιστο πλάτος 10 Km.
Το υπόγειο υδατικό σύστημα συνορεύει βόρεια με το καρστικό σύστημα Μενοικίου –
Φαλακρού (GR110Β030), ανατολικά με το κοκκώδες σύστημα Δράμας (GR1100050), δυτικά
και νότια με το κοκκώδες σύστημα Σερρών (GR1100010).
Με τα επιφανειακά ύδατα συσχετίζεται με τον ποταμό Αγγίτη.
Γεωλογικές - Υδρογεωλογικές Συνθήκες
Το καρστικό υδροφόρο σύστημα του Αγγίτη αναπτύσσεται σε εναλλαγές έντονα
τεκτονισμένων υπόλευκων αδροκρυσταλλικών – μικροκρυσταλλικών μαρμάρων με
σχιστογνεύσιους, σχιστόλιθους και γνεύσιους. Η ενότητα μαρμάρων, αποτελείται από
μάρμαρα τεφρά έως υπόλευκα αδροκρυσταλλικά ή μικροκρυσταλλικά, σπάνια
λατυποπαγή, με έντονο τεκτονισμό. Εντός του σχηματισμού εντοπίζονται εναλλαγές
σχιστογνευσίων, σχιστολίθων, μαρμάρων και γνευσίων. Στο επιφανειακό ανάπτυγμα του
καρστικού σχηματισμού εντοπίζονται τριτογενή ιζήματα που συνίστανται κυρίως από
διλλουβιακά κροκαλοπαγή και μη συνεκτικά κροκαλοπαγή - μάργες.
Τα μάρμαρα του υπόγειου υδατικού συστήματος είναι έντονα τεκτονισμένα και
καρστικοποιημένα. Η έντονη καρστικοποίηση των μαρμάρων επιβεβαιώνεται από την
ύπαρξη του σπηλαίου της Αλλιστράτης. Καθοριστικό παράγοντα σε ότι αφορά την
κατανομή των υπόγειων υδροφοριών αλλά και την οριοθέτηση του υδροφόρου
συστήματος αποτελούν τα μη υδροπερατά πετρώματα (σχιστόλιθοι, γνεύσιοι, αμφιβολίτες)
που απαντούν υπό μορφή διαστρώσεων μικρού ή μεγάλου πάχους εντός του σχηματισμού
των μαρμάρων. Όσον αφορά τα τριτογενή ιζήματα που καλύπτουν επιφανειακά τον
καρστικό σχηματισμό, τα κροκαλοπαγή παρουσιάζουν μεγάλη υδροπερατότητα ενώ ο
σχηματισμός των μη συνεκτικών κροκαλοπαγών - μαργών λόγω της μικρής
υδροπερατότητά τους καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιμέρους υδροφορία του
συστήματος.
Το καρστικό υδροφόρο σύστημα του Αγγίτη πιθανά βρίσκεται σε υδραυλική επικοινωνία με
το καρστικό σύστημα του Μενοικίου (ΙΓΜΕ., 2010).
Υδρολογικό Ισοζύγιο
Από τον υπολογισμό του υδρολογικού ισοζυγίου προκύπτει ότι τα μέσα ετήσια
κατακρημνίσματα στο υπόγειο υδατικό σύστημα είναι περίπου 88,2*106 m3 και ο
συντελεστής κατείσδυσης εκτιμάται περίπου 50%.
Τα ανανεώσιμα αποθέματα του καρστικού υπόγειου υδατικού συστήματος υπολογίσθηκαν
σε 45*106 m3.
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Απολήψεις
Από την καταγραφή και αξιολόγηση των κυριότερων μελετών – στοιχείων στο καρστικό
σύστημα εντοπίσθηκαν 37 υδροσημεία από τα οποία 14 είναι γεωτρήσεις και 23 πηγές.
Oι απολήψεις από το υδροφόρο σύστημα του Αγγίτη πραγματοποιούνται κυρίως από τις
πηγές και καλύπτουν υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες. Οι ετήσιες απολήψιμες
ποσότητες υπόγειου νερού είναι της τάξης των 22 - 25*106 m3.
Σημειώνεται ότι το ΥΥΣ Αγγίτη περιλαμβάνεται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών ως
περιοχή άντλησης ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Ποιοτική Κατάσταση Υπόγειου Υδατικού Συστήματος
Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Αγγίτη έχουν πραγματοποιηθεί χημικές αναλύσεις από το ΙΓΜΕ
για το χρονικό διάστημα 2000 – 2008 σε 5 γεωτρήσεις και σε 8 πηγές. Επίσης από την
μελέτη «Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης». (ΥΠ.ΑΝ., 2008) προέκυψε η καταγραφή υδροχημικών αναλύσεων για 3
γεωτρήσεις και 14 πηγές για τα έτη 1978, 1979, 199 και 2003. Γενικά οι τιμές των ποιοτικών
παραμέτρων διατηρούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα χωρίς έντονες διακυμάνσεις.
Υπολογισμός μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά θέση: Με βάση τις υφιστάμενες χημικές
αναλύσεις και την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε (κεφ. 3.1), υπολογίζονται οι μέσες τιμές
συγκεντρώσεων 10 υδροσημείων (πίνακας 4.4.1) που διαθέτουν χρονοσειρά μετρήσεων για
τουλάχιστον 2 συνεχόμενα έτη για τις ακόλουθες ποιοτικές παραμέτρους: pH, αγωγιμότητα
(E.C), χλωριόντα (Cl), θειικά ανιόντα (SO4), νιτρικά ανιόντα (NO3), νιτρώδη (NO2), αμμώνιο
(NH4), χρώμιο (Cr) νικέλιο (Ni), μόλυβδος (Pb), κάδμιο (Cd), αργίλιο (Al) και αρσενικό (As).
Για το διαλυμένο οξυγόνο (Ο2), τον υδράργυρο (Hg), το τριχλωροαιθυλένιο τετραχλωροαιθυλένιο και τα φυτοφάρμακα δεν υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις.
Σημειώνεται ότι και τα δέκα (10) υδροσημεία του πίνακα των μέσων συγκεντρώσεων (Α/Α 1
– 10) προέρχονται από το ΙΓΜΕ και η περίοδος των μετρήσεων αναφέρεται στο χρονικό
διάστημα 2000 – 2008.
Οι μέσες τιμές συγκεντρώσεων συγκρίνονται με τα ποιοτικά πρότυπα - ανώτερες αποδεκτές
τιμές (ΑΑΤ) που έχουν προσδιορισθεί σε εθνικό επίπεδο (Υ.Α.1811/ΦΕΚ.3322.Β/2011) με
σκοπό να εντοπισθούν τυχόν υπερβάσεις των τιμών των ποιοτικών παραμέτρων του ΥΥΣ.
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Πίνακας 4.4.1. Πίνακας μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά παράμετρο και ανά θέση
δειγματοληψίας του ΥΥΣ Αγγίτη (GR1100040) και σύγκριση με τα ποιοτικά
πρότυπα - ΑΑΤ.

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι καμία μέση τιμή συγκέντρωσης των υδροσημείων
του ΥΥΣ Αγγίτη δεν υπερβαίνει τα ποιοτικά πρότυπα - ανώτερες αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ).

Σχήμα 4.4.1.

Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης ΥΥΣ Αγγίτη
(GR1100040) επί του ψηφιοποιημένου γεωλογικού υποβάθρου (ΥΠΑΝ.,
2008).
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Πιέσεις
Στο ΥΥΣ εντοπίζονται μικρής κλίμακας εστίες ρύπανσης από αστικά λύματα, αγροτική,
κτηνοτροφική και λατομική δραστηριότητα. Η λατομική δραστηριότητα αφορά λατομεία
μαρμάρων. Επίσης στον οικισμό Αλιστράτη στη θέση «Καλόγερος» στο Δήμο Νέας Ζίχνης
βρίσκεται ένας ενεργός ΧΑΔΑ.
Διάγνωση Τάσης
Για το ΥΥΣ Αγγίτη δεν έχει διαγνωσθεί τάση ρύπανσης από ανθρωπογενείς δραστηριότητες
που να τεκμηριώνεται από τις συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων.
Αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ: Στο υπόγειο υδατικό
υποσύστημα Αγγίτη δεν εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων – ΑΑΤ. Η
ποιοτική (χημική) του κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή και η εδαφική του κάλυψη
επισημαίνεται με πράσινο χρώμα (άρθρο 4.2. της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ).

Σχήμα 4.4.2.

Χάρτης ποιοτικής (χημικής) κατάστασης ΥΥΣ Αγγίτη (GR1100040).
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Αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης του ΥΥΣ: Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Αγγίτη έχουν
πραγματοποιηθεί μετρήσεις στάθμης από το ΙΓΜΕ σε 2 γεωτρήσεις και μετρήσεις παροχής
σε 8 πηγές για το χρονικό διάστημα 2004 - 2008. Επίσης από τη Δνση Υδροοικονομίας και
Περιβάλλοντος της Π.Ε. Δράμας υπάρχουν μετρήσεις παροχής σε 2 πηγές για το χρονικό
διάστημα 1952-55, 1960-66 και 1978-2010.
Το καρστικό υδροφόρο σύστημα του Αγγίτη εκφορτίζεται κατά κύριο λόγο από τις
καρστικές πηγές Γαλάζια Νερά (ΣΤΠ86), Συμβολή (ΣΤΠ87) και Καρνάτζα (ΣΤΠ4) και κατά
δεύτερο λόγο από τις πηγές Καλλιθέα (ΔΠ03) και η πηγή Τούμπεκ (ΔΠ04). Πρόκειται για
καρστικές πηγές με πολύ μεγάλες παροχές που κυμαίνονται από 2500 έως 6500 m3/h
(ΙΓΜΕ., 2010). Οι πολύ μεγάλες παροχές των πηγών Γαλάζια Νερά (ΣΤΠ86) και Συμβολή
(ΣΤΠ87) επιβεβαιώνονται και από τα στοιχεία της Δνσης Υδροοικονομίας και Περιβάλλοντος
της Π.Ε.Δράμας όπου για την πηγή Γαλάζια Νερά και για την περίοδο 1978 έως 2010 η μέση
ετήσια παροχή της είναι της τάξης των 3.850 m3/h ενώ για την πηγή Συμβολή και για την
περίοδο 1987 – 2010 η μέση ετήσια παροχή της είναι της τάξης των 1.870 m3/h.

Σχήμα 4.4.3.

Διάγραμμα διακύμανσης παροχών των κυριότερων πηγών εκφόρτισης του
υπόγειου υδατικού συστήματος Αγγίτη (GR1100040) για τη χρονική
περίοδο 2004 - 2008.

Από τους υπολογισμούς του υδρολογικού ισοζυγίου προκύπτει ότι τα ανανεώσιμα
αποθέματα του καρστικού υπόγειου υδατικού συστήματος υπολογίσθηκαν περίπου 45*106
m3. Το σύνολο των απολήψεων είναι της τάξης των 22 – 25*106 m3/έτος (ΙΓΜΕ., 2010).Οι
απολήψεις αυτές δεν επηρεάζουν τα συνδεόμενα επιφανειακά συστήματα ή τα χερσαία
οικοσυστήματα.
Από την αξιολόγηση των μετρήσεων στάθμης και παροχής των υδροσημείων του ΥΥΣ που
τεκμηριώνουν την πολύ μεγάλη δυναμικότητα του υπόγειου υδατικού συστήματος, την
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εκτιμώμενη ποσότητα των συνολικών αντλήσεων που είναι πολύ μικρότερη από τα ετήσια
ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα και την καλή χημική κατάσταση του συστήματος
προκύπτει ότι η ποσοτική κατάσταση του καρστικού συστήματος Αγγίτη είναι καλή.

Σχήμα 4.4.4.

Χάρτης ποσοτικής κατάστασης ΥΥΣ Αγγίτη όπου απεικονίζονται και τα
σημεία ποσοτικής παρακολούθησης της περιόδου 2004-2008.
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4.5.

ΥΥΣ ΔΡΑΜΑΣ GR1100050

Το προσχωματικό υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Δράμας έχει κωδικό GR1100050,
βρίσκεται στην λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα (ΛΑΠ GR06) και ανήκει
γεωγραφικά συνολικά στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (Υ.Δ.11). Έχει
έκταση 736,14 km2, μέγιστο μήκος 52 Km και μέγιστο πλάτος 30 Km.
Το υπόγειο υδατικό σύστημα συνορεύει βόρεια με το καρστικό σύστημα Μενοικίου –
Φαλακρού (GR110Β030), δυτικά με το καρστικό σύστημα Αγγίτη (GR1100040) και το
κοκκώδες σύστημα Σερρών (GR1100010), ανατολικά με το καρστικό σύστημα Ορέων
Λεκάνης (GR1200070) και νότια με το ρωγμώδες σύστημα Συμβόλου – Καβάλας
(GR1100130).
Με τα επιφανειακά ύδατα συσχετίζεται με τον ποταμό Αγγίτη και τα Τενάγη Φιλλίπων. Με
τα χερσαία οικοσυστήματα - προστατευόμενες περιοχές συσχετίζεται: SPA GR1260009
(Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου-Μενοίκιον), SPA GR1140009 (Όρος Φαλακρό).
Γεωλογικές - Υδρογεωλογικές Συνθήκες
Το κοκκώδες σύστημα Δράμας αποτελείται από τεταρτογενείς αποθέσεις και νεογενή
ιζήματα. Αναπτύσσεται στην ταφρογενή λεκάνη της Δράμας στην οποία αποτέθηκε
σημαντικό πάχος λιμναίων και χερσαίων αποθέσεων. Αποτελείται από χαλίκια, άμμους,
αργιλούχους άμμους και ερυθροπηλούς σε σχηματισμούς μεγάλων ριπιδίων.
Από το κεντρικό έως και το νοτιοανατολικό τμήμα της λεκάνης της Δράμας εντοπίζονται
λιγνιτικά στρώματα τα οποία αποκτούν μεγάλο πάχος στη ζώνη των περιοχών
Μαυρολεύκης – Χειμάρρου Δοξάτου – Αγ.Παρασκευής – Τάφρου Φιλλίππων. Τα λιγνιτικά
στρώματα εξελίσσονται σε λεπτομερή υλικά (αργιλοιλύες, άμμοι λεπτόκοκκοι) ενώ προς τα
περιθώρια της λεκάνης μεταπίπτουν σε άμμους μεσόκοκκους έως χονδρόκοκκους με λεπτές
μαργαϊκές ενστρώσεις κιτρινόχρου χρώματος.
Στο υπόγειο υδατικό σύστημα αναπτύσσεται ένας ελεύθερος - φρεάτιος υδροφόρος
ορίζοντας και στα βαθύτερα στρώματα ένας μερικώς υπό πίεση υδροφόρος ορίζοντας. Οι
τεταρτογενείς και νεογενείς αποθέσεις του ΥΥΣ Δράμας τροφοδοτούνται από τα
ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, από τις διηθήσεις των ποταμών και των χειμάρρων που
διασχίζουν το πεδινό τμήμα του και τέλος από τις πλευρικές υπόγειες εισροές των
καρστικών συστημάτων που το περιβάλλουν.
Υδρολογικό Ισοζύγιο
Από τον υπολογισμό του υδρολογικού ισοζυγίου προκύπτει ότι τα μέσα ετήσια
κατακρημνίσματα στο υπόγειο υδατικό σύστημα είναι περίπου 605,5 mm.
Τα ετήσια ανανεώσιμα αποθέματα του υπόγειου υδατικού συστήματος υπολογίσθηκαν σε
75*106 m3.
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Απολήψεις
Από την καταγραφή και αξιολόγηση των κυριότερων μελετών – στοιχείων στο υπόγειο
υδατικό σύστημα καταγράφονται 1600 γεωτρήσεις και 26 πηγές.
Οι απολήψεις από το υδροφόρο σύστημα της Δράμας πραγματοποιούνται κυρίως για την
κάλυψη αρδευτικών αναγκών. Οι ετήσιες απολήψιμες ποσότητες υπόγειου νερού σύμφωνα
με τα στοιχεία της Δνσης Υδροοικονομίας και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Δράμας είναι της
τάξης των 40*106 m3.
Σημειώνεται ότι το ΥΥΣ Δράμας περιλαμβάνεται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών
ως περιοχή άντλησης ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Ποιοτική Κατάσταση Υπόγειου Υδατικού Συστήματος
Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Δράμας έχουν πραγματοποιηθεί χημικές αναλύσεις από το ΙΓΜΕ
για τη χρονική περίοδο 2000 - 2008 σε 15 γεωτρήσεις και σε 1 πηγή. Από το «Πρόγραμμα
Παρακολούθησης Ποιότητας Υπόγειων Νερών για τη Νιτρορύπανση» έχουν
πραγματοποιηθεί χημικές αναλύσεις σε 14 γεωτρήσεις για το χρονικό διάστημα 2004-2005.
Επίσης από την μελέτη «Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης» (ΥΠ.ΑΝ., 2008) προέκυψε η καταγραφή υδροχημικών αναλύσεων
για 4 πηγές για τη χρονική περίοδο 1979-1999 και για 8 γεωτρήσεις για τη χρονική περίοδο
1982-1999.
Υπολογισμός μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά θέση: Με βάση τις υφιστάμενες χημικές
αναλύσεις και την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε (κεφ. 3.1), υπολογίζονται οι μέσες τιμές
των συγκεντρώσεων 32 υδροσημείων (πίνακας 4.5.1) που διαθέτουν χρονοσειρά
μετρήσεων για τουλάχιστον 2 συνεχόμενα έτη για τις ακόλουθες ποιοτικές παραμέτρους:
pH, αγωγιμότητα (E.C), χλωριόντα (Cl), θειικά ανιόντα (SO4), νιτρικά ανιόντα (NO3), νιτρώδη
(NO2), αμμώνιο (NH4), χρώμιο (Gr) νικέλιο (Ni), μόλυβδος (Pb) και αργίλιο (Al). Σημειώνεται
ότι για το διαλυμένο οξυγόνο (Ο2), το κάδμιο (Cd), το αρσενικό (As), τον υδράργυρο (Hg), το
τριχλωροαιθυλένιο - τετραχλωροαιθυλένιο και τα φυτοφάρμακα δεν υπάρχουν διαθέσιμες
μετρήσεις.
Από τα 32 υδροσημεία, 15 προέρχονται από το ΙΓΜΕ (Α/Α 1 έως 15), 7 από το ΥΠ.ΑΝ (Α/Α 16
έως 22) και 10 (Α/Α 23 έως 32) από το πρόγραμμα παρακολούθησης για τη νιτρορύπανση.
Η περίοδος μετρήσεων του πίνακα των μέσων συγκεντρώσεων αναφέρεται στο χρονικό
διάστημα 1993 – 2008.
Οι μέσες τιμές συγκεντρώσεων συγκρίνονται με τα ποιοτικά πρότυπα - ανώτερες αποδεκτές
τιμές (ΑΑΤ) που έχουν προσδιορισθεί σε εθνικό επίπεδο (Υ.Α.1811/ΦΕΚ.3322.Β/2011) με
σκοπό να εντοπισθούν τυχόν υπερβάσεις των τιμών των ποιοτικών παραμέτρων του ΥΥΣ.
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Πίνακας 4.5.1. Πίνακας μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά παράμετρο και ανά θέση
δειγματοληψίας του ΥΥΣ Δράμας (GR1100050) και σύγκριση με τα ποιοτικά
πρότυπα - ΑΑΤ.

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι από τα 32 υδροσημεία του ΥΥΣ Δράμας σε 6
εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων – ανώτερων αποδεκτών τιμών (ΑΑΤ). Οι
υπερβάσεις αυτές εντοπίζονται ανά σημείο στις ακόλουθες ποιοτικές παραμέτρους:





νιτρικά ανιόντα (NO3) - 3 υδροσημεία.
νιτρώδη (NO2) - 3 υδροσημεία.
αμμώνιο (NH4) - 4 υδροσημεία.
αργίλιο (Al) - 1 υδροσημείο.

Πιέσεις
Στο ΥΥΣ εντοπίζονται μικρές σημειακές εστίες ρύπανσης από αστικά λύματα, κτηνοτροφική,
βιομηχανική και λατομική δραστηριότητα ενώ εντοπίζεται αυξημένη ρύπανση από
γεωργική δραστηριότητα (αυξημένες συγκεντρώσεις ΝΟ3, ΝΟ2, ΝΗ4).
Επίσης εντοπίζονται και δύο βιομηχανίες IPPC. Η μία είναι ανενεργή (παραγωγής ασβέστη)
και η άλλη είναι σε λειτουργία (επεξεργασία ξύλου και επίπλων).
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Σχήμα 4.5.1.

Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ υδατικού
συστήματος Δράμας (GR1100050) επί του ψηφιοποιημένου γεωλογικού
υποβάθρου (ΥΠΑΝ., 2008).

Αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ: Στο ΥΥΣ Δράμας εντοπίζονται
υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων – ΑΑΤ σε 6 υδροσημεία. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται
περαιτέρω έρευνα για τον χαρακτηρισμό της χημικής του κατάστασης (άρθρο 4.2. της
Οδηγίας 2006/118/ΕΚ).
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4.6.

ΥΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ GR1100060

Το καρστικό υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Παγγαίου έχει κωδικό GR1100060, βρίσκεται
στην λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα (ΛΑΠ GR06) και ανήκει συνολικά στο
Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (Υ.Δ.11). Έχει έκταση 229,23 km2, μέγιστο
μήκος 29 Km και μέγιστο πλάτος 10 Km.
Το υπόγειο υδατικό σύστημα συνορεύει βόρεια και δυτικά με το κοκκώδες σύστημα
Σερρών (GR1100010), βόρειο-βορειοανατολικά με το κοκκώδες σύστημα Δράμας
(GR1100050), ανατολικά με το σύστημα Συμβόλου – Καβάλας (GR1100130) και το σύστημα
Μαρμαρά (GR1100070) και νότια με το σύστημα Οφρυνίου (GR1100050).
Με τα χερσαία οικοσυστήματα - προστατευόμενες περιοχές συσχετίζεται με το SCI
GR1150005 (Κορυφές Όρους Παγγαίου).
Γεωλογικές - Υδρογεωλογικές Συνθήκες
Το καρστικό υδροφόρο σύστημα του Παγγαίου αναπτύσσεται σε εναλλαγές έντονα
τεκτονισμένων υπόλευκων αδροκρυσταλλικών – μικροκρυσταλλικών μαρμάρων με
σχιστογνεύσιους, σχιστόλιθους και γνεύσιους. Η ενότητα μαρμάρων, αποτελείται από
μάρμαρα τεφρά έως υπόλευκα αδροκρυσταλλικά ή μικροκρυσταλλικά, σπάνια
λατυποπαγή, με έντονο τεκτονισμό. Η ενότητα των λιθολογικών εναλλαγών, αποτελείται
κυρίως από εναλλαγές σχιστογνευσίων, σχιστολίθων, μαρμάρων και γνευσίων.
Τα μάρμαρα του υπόγειου υδατικού συστήματος είναι έντονα τεκτονισμένα και
καρστικοποιημένα. Καθοριστικό παράγοντα σε ότι αφορά την κατανομή των υπόγειων
υδροφοριών αλλά και την οριοθέτηση του υδροφόρου συστήματος αποτελούν τα μη
υδροπερατά πετρώματα (σχιστόλιθοι, γνεύσιοι, αμφιβολίτες) που απαντούν υπό μορφή
διαστρώσεων μικρού ή μεγάλου πάχους εντός του σχηματισμού των μαρμάρων.
Απολήψεις
Στο υπόγειο υδατικό σύστημα από την καταγραφή και αξιολόγηση των κυριότερων μελετών
– στοιχείων εντοπίσθηκαν 16 υδροσημεία από τα οποία 5 είναι γεωτρήσεις και 11 πηγές και
τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για την κάλυψη υδρευτικών αλλά και αρδευτικών
αναγκών.
Σημειώνεται ότι το ΥΥΣ Παγγαίου περιλαμβάνεται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών
ως περιοχή άντλησης ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Ποιοτική Κατάσταση Υπόγειου Υδατικού Συστήματος
Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Παγγαίου έχουν πραγματοποιηθεί χημικές αναλύσεις από το
ΙΓΜΕ για τη χρονική περίοδο 2000 - 2008 σε 2 γεωτρήσεις και σε 3 πηγές. Επίσης από την
μελέτη «Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών
Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης». (ΥΠ.ΑΝ., 2008) προέκυψε η καταγραφή υδροχημικών αναλύσεων για 6 πηγές για
το έτος 1979 και για τη χρονική περίοδο 1981-1983 και για τα έτη 1979 και 1987.
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Από τις τιμές που καταγράφονται συνολικά δεν εντοπίζονται έντονες διαφοροποιήσεις
όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων. Συγκρίνοντας τις τιμές τα
πρώτα έτη δειγματοληψίας (1979 και 1981) με τα τελευταία (2007 και 2008) δεν
διαπιστώνονται ανοδικές μεταβολές που να υποδηλώνουν ποιοτική υποβάθμιση των
υπόγειων υδάτων λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.
Υπολογισμός μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά θέση: Με βάση τις υφιστάμενες χημικές
αναλύσεις και την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε (κεφ.3.1), υπολογίζονται οι μέσες τιμές
των συγκεντρώσεων 6 υδροσημείων (πίνακας 4.6.1) που διαθέτουν χρονοσειρά μετρήσεων
για τουλάχιστον 2 συνεχόμενα έτη για τις ακόλουθες ποιοτικές παραμέτρους: pH,
αγωγιμότητα (E.C), χλωριόντα (Cl), θειικά ανιόντα (SO4), νιτρικά ανιόντα (NO3), νιτρώδη
(NO2) και αμμώνιο (NH4). Σημειώνεται ότι για το διαλυμένο οξυγόνο (Ο2), το χρώμιο (Cr), το
νικέλιο (Ni), τον μόλυβδο (Pb), το κάδμιο (Cd), το αργίλιο (Al) το αρσενικό (As), τον
υδράργυρο (Hg), το τριχλωροαιθυλένιο - τετραχλωροαιθυλένιο και τα φυτοφάρμακα δεν
υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις.
Από τα 6 υδροσημεία, 3 προέρχονται από το ΙΓΜΕ (Α/Α 1, 5 & 6) και 3 από το ΥΠ.ΑΝ (Α/Α 2
έως 4). Η περίοδος μετρήσεων του πίνακα των μέσων συγκεντρώσεων αναφέρεται στο
χρονικό διάστημα 1981 – 2008.
Οι μέσες τιμές συγκεντρώσεων συγκρίνονται με τα ποιοτικά πρότυπα - ανώτερες αποδεκτές
τιμές (ΑΑΤ) που έχουν προσδιορισθεί σε εθνικό επίπεδο (Υ.Α.1811/ΦΕΚ.3322.Β/2011) με
σκοπό να εντοπισθούν τυχόν υπερβάσεις των τιμών των ποιοτικών παραμέτρων του ΥΥΣ.
Πίνακας 4.6.1. Πίνακας μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά παράμετρο και ανά θέση
δειγματοληψίας του ΥΥΣ Παγγαίου (GR1100060) και σύγκριση με τα
ποιοτικά πρότυπα - ΑΑΤ.

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι καμία μέση τιμή συγκέντρωσης των υδροσημείων
του ΥΥΣ Παγγαίου δεν υπερβαίνει τα ποιοτικά πρότυπα - ανώτερες αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ).
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Σχήμα 4.6.1.

Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης ΥΥΣ Παγγαίου
(GR1100060) επί του ψηφιοποιημένου γεωλογικού υποβάθρου (ΥΠΑΝ.,
2008).

Πιέσεις
Στο ΥΥΣ εντοπίζονται μικρής κλίμακας εστίες ρύπανσης από αστικά λύματα, κτηνοτροφική
και λατομική δραστηριότητα (μάρμαρα). Επίσης εντοπίζεται και μία βιομηχανία IPPC
(Παραγωγής ασβέστη).
Διάγνωση Τάσης
Για το ΥΥΣ Παγγαίου δεν έχει διαγνωσθεί τάση ρύπανσης από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες που να τεκμηριώνεται από τις συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων.
Αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ: Στο υπόγειο υδατικό σύστημα
Παγγαίου δεν εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων – ΑΑΤ. Η χημική του

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

σελ. 57

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (GR11)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α10: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή και η εδαφική του κάλυψη επισημαίνεται με πράσινο
χρώμα (άρθρο 4.2. της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ).

Σχήμα 4.6.2.

Χάρτης ποιοτικής (χημικής) κατάστασης ΥΥΣ Παγγαίου (GR1100060).

Αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης του ΥΥΣ: Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Παγγαίου έχουν
πραγματοποιηθεί μετρήσεις στάθμης από το ΙΓΜΕ σε 1 γεώτρηση και μετρήσεις παροχής σε
3 πηγές για το χρονικό διάστημα 2005 - 2008.
Από το διάγραμμα διακύμανσης στάθμης σε σχέση με το χρόνο προκύπτει ότι η στάθμη του
υπόγειου υδροφόρου παρουσιάζει εποχιακές διακυμάνσεις οι οποίες συνδέονται άμεσα με
την υψηλή και χαμηλή περίοδο των υπόγειων νερών. Η διακύμανση στάθμης στη γεώτρηση
ΚΓ07 μεταξύ υψηλής και χαμηλής περιόδου είναι της τάξης του 2 έως 5 m περίπου.
Οι παροχές των πηγών του ΥΥΣ παρουσιάζουν μέσες τιμές που κυμαίνονται από 400 έως
1000 m3/h και η διακύμανσή τους ακολουθεί τους ρυθμούς φυσικής τροφοδοσίας και
εκφόρτισης του καρστικού συστήματος.
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Σχήμα 4.6.3.
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Διάγραμμα διακύμανσης στάθμης γεώτρησης ΚΓ07 του υπόγειου υδατικού
συστήματος Παγγαίου (GR1100060) για τη χρονική περίοδο 2005 - 2008.

Από την αξιολόγηση των μετρήσεων στάθμης και παροχής των υδροσημείων του ΥΥΣ που
τεκμηριώνουν την πολύ μεγάλη δυναμικότητα του υπόγειου υδατικού συστήματος και την
καλή χημική κατάσταση του συστήματος προκύπτει ότι η ποσοτική κατάσταση του
καρστικού συστήματος Παγγαίου είναι καλή.
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Σχήμα 4.6.4.

Χάρτης ποσοτικής κατάστασης ΥΥΣ Παγγαίου όπου απεικονίζονται και τα
σημεία ποσοτικής παρακολούθησης της περιόδου 2004-2008.
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4.7.

ΥΥΣ ΜΑΡΜΑΡΑ GR1100070

Το προσχωματικό υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Μαρμαρά έχει κωδικό GR1100070,
βρίσκεται στην λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα (ΛΑΠ GR06) και ανήκει συνολικά
στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (Υ.Δ.11). Έχει έκταση 92,43 km2, μέγιστο
μήκος 20 Km, μέγιστο πλάτος 7 Km και πάχος που κυμαίνεται από 20 έως 250 m περίπου.
Το υπόγειο υδατικό σύστημα συνορεύει βορειοδυτικά με το καρστικό σύστημα Παγγαίου
(GR1100060), δυτικά με το κοκκώδες σύστημα Οφρυνίου (GR1100150), βορειοανατολικά
και νότια με το ρωγμώδες σύστημα Συμβόλου – Καβάλας (GR1100130).
Με τα επιφανειακά ύδατα συσχετίζεται με τον χείμαρρο Μαρμαρά.
Γεωλογικές - Υδρογεωλογικές Συνθήκες
Το υπόγειο υδατικό σύστημα αποτελείται από ολοκαινικές και πλειο – πλειστοκαινικές
αποθέσεις. Οι ολοκαινικές αποθέσεις συνίστανται από κώνους κορημάτων, χαλαρά
κροκαλοπαγή, ογκόλιθους, κροκάλες, λατύπες, άμμους και αμμοχάλικες. Τα πλειστοκαινικά
ιζήματα αποτελούνται από ερυθρογή με κροκάλες ενώ τα πλειο-πλειστοκαινικά ιζήματα
συνίστανται από ψαμμίτες και άμμους.
Τα ολοκαινικά ιζήματα χαρακτηρίζονται από υψηλή έως πολύ υψηλή υδροπερατότητα,
ιδιαίτερα στους κώνους κορημάτων που εντοπίζονται στην πεδινή περιοχή ΜεσορόπηςΜουσθένης και στις αποθέσεις κατά μήκος της κοίτης του χειμάρρου Μαρμαρά. Οι παροχές
των γεωτρήσεων στους ολοκαινικούς σχηματισμούς κυμαίνονται από 30 έως 200 m3/h. Τα
πλειστοκαινικά ιζήματα που εντοπίζονται στο δυτικό όριο του υπόγειου υδατικού
συστήματος, λόγω της μεγαλύτερης συμμετοχής της αργίλου, παρουσιάζουν μέτρια
υδροπερατότητα και οι παροχές των γεωτρήσεων κυμαίνονται από 8 έως 12 m3/h. Τα
πλειο-πλειστοκαινικά ιζήματα που εντοπίζονται σε σημαντικά πάχη στο νοτιοδυτικό τμήμα
του συστήματος παρουσιάζουν υψηλή υδροπερατότητα και οι παροχές των γεωτρήσεων
στα ιζήματα αυτά κυμαίνονται από 60 έως 120 m3/h.
Υδρολογικό Ισοζύγιο
Από τον υπολογισμό του υδρολογικού ισοζυγίου στην υδρολογική λεκάνη Πιερίας που
σχετίζεται με το σύστημα Μαρμαρά προκύπτει ότι για τη χρονική περίοδο 1996-2007 τα
μέσα ετήσια κατακρημνίσματα είναι περίπου 179,5*106 m3, η μέση ετήσια πραγματική
εξατμισιδιαπνοή 125*106 m3, η μέση ετήσια κατείσδυση 24,53*106 m3, η μέση ετήσια
επιφανειακή απορροή 29,3*106 m3/έτος και οι υπόγειες εκφορτίσεις υπολογίζονται
περίπου 9,5*106 m3/έτος.
Τα μόνιμα αποθέματα του κοκκώδους υπόγειου υδατικού συστήματος υπολογίσθηκαν σε
577,8*106 m3 ενώ τα ανανεώσιμα αποθέματα υπολογίσθηκαν σε 23,02*106 m3.
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Απολήψεις
Στο υπόγειο υδατικό σύστημα από την καταγραφή και αξιολόγηση των κυριότερων μελετών
– στοιχείων εντοπίσθηκαν 71 υδροσημεία από τα οποία 60 είναι υδρογεωτρήσεις και 11
πηγές.
Οι καταναλώσεις διακρίνονται σε νερό για ύδρευση, άρδευση και κτηνοτροφία.
Ύδρευση: Για την ύδρευση εκτιμάται ότι απαιτούνται ποσότητες ύδατος της τάξης των
1,26*106m3/έτος.
Άρδευση: Σύμφωνα με τον ΤΟΕΒ Πιερίας για το 2008 οι συνολικά αρδευόμενες εκτάσεις
στην περιοχή του υπόγειου υδατικού συστήματος ανέρχονται σε 20.000 στρ. Η άρδευση
γίνεται από τις γεωτρήσεις του ΤΟΕΒ και από ιδιωτικές γεωτρήσεις. Εκτιμάται ότι οι
συνολικές καταναλώσεις για άρδευση ανέρχονται στα 9,7*106 m3/έτος. Από την ποσότητα
του αρδευτικού νερού εκτιμάται ότι το 10% επιστρέφει στον υδροφόρο ορίζοντα.
Κτηνοτροφία: Οι κτηνοτροφικές μονάδες είναι κυρίως από αιγοπρόβατα, χοιρινά και
βοοειδή. Σύμφωνα με την πληθυσμιακή κατανομή κάθε είδους, εκτιμάται ότι οι ποσότητες
νερού που καταναλώνει η κτηνοτροφία ανέρχονται σε 400 m3/ημέρα και είναι: 0,14*106
m3/έτος.
Βιομηχανία - Τουρισμός: Στην περιοχή του υπόγειου υδατικού συστήματος δεν
εντοπίζονται βιομηχανικές ή τουριστικές μονάδες.
Συνοψίζοντας προκύπτει ότι το σύνολο των πραγματικών καταναλώσεων υπόγειων νερών
από το υπόγειο υδατικό σύστημα Μαρμαρά εκτιμάται περίπου: Q= 11,06 *106 m3/έτος
περίπου.
Σημειώνεται ότι το ΥΥΣ Μαρμαρά περιλαμβάνεται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών
ως περιοχή άντλησης ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Ποιοτική Κατάσταση Υπόγειου Υδατικού Συστήματος
Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Μαρμαρά έχουν πραγματοποιηθεί χημικές αναλύσεις από το
ΙΓΜΕ για το χρονικό διάστημα 2006-2008 σε 2 γεωτρήσεις και για έτος 2007 σε 47
γεωτρήσεις. Από το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας Υπόγειων Νερών για τη
Νιτρορύπανση» έχουν πραγματοποιηθεί χημικές αναλύσεις σε 3 γεωτρήσεις για το χρονικό
διάστημα 2004-2005. Επίσης από την μελέτη «Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων
Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». (ΥΠ.ΑΝ., 2008) προέκυψε η καταγραφή
υδροχημικών αναλύσεων για 1 γεώτρηση τη χρονική περίοδο 1993 – 1999 και για 4 πηγές
τη χρονική περίοδο 1981-1983.
Από τις τιμές που καταγράφονται συνολικά δεν εντοπίζονται έντονες διαφοροποιήσεις
όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων. Συγκρίνοντας τις τιμές τα
πρώτα έτη δειγματοληψίας (1981, 1982 και 1993) με το τελευταία (2008) δεν
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διαπιστώνονται μεταβολές που να υποδηλώνουν ποιοτική υποβάθμιση των υπόγειων
υδάτων λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.
Υπολογισμός μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά θέση: Με βάση τις υφιστάμενες χημικές
αναλύσεις και την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε (κεφ.3.1), υπολογίζονται οι μέσες τιμές
των συγκεντρώσεων 10 υδροσημείων (πίνακας 4.7.1) που διαθέτουν χρονοσειρά
μετρήσεων για τουλάχιστον 2 συνεχόμενα έτη για τις ακόλουθες ποιοτικές παραμέτρους:
pH, αγωγιμότητα (E.C), χλωριόντα (Cl), θειικά ανιόντα (SO4), νιτρικά ανιόντα (NO3), νιτρώδη
(NO2) και αμμώνιο (NH4). Σημειώνεται ότι για το διαλυμένο οξυγόνο (Ο2), το χρώμιο (Cr), το
νικέλιο (Ni), τον μόλυβδο (Pb), το κάδμιο (Cd), το αργίλιο (Al), το αρσενικό (As), τον
υδράργυρο (Hg), το τριχλωροαιθυλένιο - τετραχλωροαιθυλένιο και τα φυτοφάρμακα δεν
υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις.
Από τα 10 υδροσημεία, 2 προέρχονται από το ΙΓΜΕ (Α/Α 1 & 2), 5 από το ΥΠ.ΑΝ (Α/Α 3 έως
7) και 3 από το πρόγραμμα παρακολούθησης για τη νιτρορύπανση (Α/Α 8 έως 10). Η
περίοδος μετρήσεων του πίνακα των μέσων συγκεντρώσεων αναφέρεται στο χρονικό
διάστημα 1981 – 2008.
Οι μέσες τιμές συγκεντρώσεων συγκρίνονται με τα ποιοτικά πρότυπα - ανώτερες αποδεκτές
τιμές (ΑΑΤ) που έχουν προσδιορισθεί σε εθνικό επίπεδο (Υ.Α.1811/ΦΕΚ.3322.Β/2011) με
σκοπό να εντοπισθούν τυχόν υπερβάσεις των τιμών των ποιοτικών παραμέτρων του ΥΥΣ.
Πίνακας 4.7.1. Πίνακας μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά παράμετρο και ανά θέση
δειγματοληψίας του ΥΥΣ Μαρμαρά (GR1100070) και σύγκριση με τα
ποιοτικά πρότυπα - ΑΑΤ.

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι καμία μέση τιμή συγκέντρωσης των υδροσημείων
του ΥΥΣ Μαρμαρά δεν υπερβαίνει τα ποιοτικά πρότυπα - ανώτερες αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ).
Πιέσεις
Στο ΥΥΣ εντοπίζονται πολύ μικρής κλίμακας εστίες ρύπανσης από αστικά απόβλητα,
κτηνοτροφική, βιομηχανική και λατομική δραστηριότητα (βιομηχανικά ορυκτά).
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σελ. 63
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Διάγνωση Τάσης
Για το ΥΥΣ Μαρμαρά δεν έχει διαγνωσθεί τάση ρύπανσης από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες που να τεκμηριώνεται από τις συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων.

Σχήμα 4.7.1.

Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ Μαρμαρά
(GR1100070) επί του ψηφιοποιημένου γεωλογικού υποβάθρου (ΥΠΑΝ.,
2008).

Αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ: Στο υπόγειο υδατικό σύστημα
Μαρμαρά δεν εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων – ΑΑΤ. Η χημική του
κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή και η εδαφική του κάλυψη επισημαίνεται με πράσινο
χρώμα (άρθρο 4.2. της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ).
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Σχήμα 4.7.2.

Χάρτης ποιοτικής (χημικής) κατάστασης ΥΥΣ Μαρμαρά (GR1100070).

Αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης του ΥΥΣ: Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Παγγαίου έχουν
πραγματοποιηθεί μετρήσεις στάθμης από το ΙΓΜΕ σε 37 γεωτρήσεις για το έτος 2007 και σε
2 γεωτρήσεις για τη χρονική περίοδο 2007-2008.
Οι παροχές των γεωτρήσεων στα ολοκαινικά ιζήματα κυμαίνονται από 30 έως 200 m3/h,
στα πλειστοκαινικά ιζήματα από 8 έως 12 m3/h και στα πλειο-πλειστοκαινικά ιζήματα στο
νοτιοδυτικό τμήμα του συστήματος από 60 έως 120 m3/h.
Από τους υπολογισμούς του υδρολογικού ισοζυγίου προκύπτει ότι τα ανανεώσιμα
αποθέματα του κοκκώδους υπόγειου υδατικού συστήματος υπολογίσθηκαν περίπου
23*106 m3. Το σύνολο των απολήψεων είναι της τάξης των 11*106 m3/έτος (ΙΓΜΕ., 2010).Οι
απολήψεις αυτές δεν επηρεάζουν τα συνδεόμενα επιφανειακά συστήματα ή τα χερσαία
οικοσυστήματα.
Από την αξιολόγηση των μετρήσεων στάθμης και παροχής των γεωτρήσεων δεν
προκύπτουν ενδείξεις υπεράντλησης του υπόγειου υδατικού συστήματος. Με βάση την
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
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σελ. 65
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εκτιμώμενη ποσότητα των συνολικών αντλήσεων που είναι μικρότερη από τα ετήσια
ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα και την καλή χημική κατάσταση του συστήματος
προκύπτει ότι η ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ Μαρμαρά είναι καλή.

Σχήμα 4.7.3.

Χάρτης ποσοτικής κατάστασης ΥΥΣ Μαρμαρά όπου απεικονίζονται και τα
σημεία ποσοτικής παρακολούθησης της περιόδου 2007-2008.
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σελ. 66
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4.8.

ΥΥΣ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ - ΜΠΕΛΕΣ GR11FB080

Το ρωγματικό υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Άνω Ποροΐων - Μπέλες έχει κωδικό
GR11FB080, βρίσκεται στην λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα (ΛΑΠ GR06) και
ανήκει γεωγραφικά συνολικά στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (Υ.Δ.11).
Έχει έκταση 287,22 km2, μέγιστο μήκος 40 Km και μέγιστο πλάτος 12 Km.
Το υπόγειο υδατικό σύστημα συνορεύει βόρεια με τη Βουλγαρία και κατά ένα μικρό τμήμα
του με τη FYROM, ανατολικά με το καρστικό σύστημα Αγκίστρου (GR110Β020), δυτικά και
νότια με το κοκκώδες σύστημα Σερρών (GR1100010).
Με τα επιφανειακά ύδατα συσχετίζεται με τον ποταμό Στρυμόνα και με τα χερσαία
οικοσυστήματα - προστατευόμενες περιοχές συσχετίζεται με το SCI GR1260001 (Λίμνη
Κερκίνη- Κρούσια-Κορυφές Όρους Μπέλες, Άγκιστρο-Χαρωπό) και το SPA GR1260010 (Όρος
Μπέλες).
Γεωλογικές - Υδρογεωλογικές Συνθήκες
Το υπόγειο υδατικό σύστημα είναι ρωγματικό και συνίσταται από παλαιοζωικά
μεταμορφωμένα πετρώματα τα οποία αποτελούνται από διμαρμαρυγιακούς μοσχοβιτικούς γνευσίους, αμφιβολίτες, μαρμαρυγιακούς γρανατικούς γνευσίους,
οφθαλμώδεις γνευσίους, πυροξενικούς περιδοτίτες και γρανίτες με τη μορφή όξινων
διεισδύσεων που διαπερνούν τους γνευσιακούς σχηματισμούς.
Η υδροφορία του συστήματος οφείλεται στο ότι τα μεταμορφωμένα πετρώματα είναι
έντονα διερρηγμένα και κατακερματισμένα. Η δυναμικότητα του υπόγειου υδατικού
συστήματος χαρακτηρίζεται μικρή έως μέτρια και χαρακτηρίζεται από την εκφόρτιση
μικρών πηγαίων αναβλύσεων σε όλο σχεδόν το ανάπτυγμα του υδροφόρου συστήματος.
Απολήψεις
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στο υπόγειο υδατικό σύστημα εντοπίζονται 1 γεώτρηση και
32 πηγές. Οι παροχές των πηγών κυμαίνονται από 20 έως 80 m3/h και χρησιμοποιούνται
για την κάλυψη υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών.
Σημειώνεται ότι το ΥΥΣ Άνω Ποροΐων - Μπέλες περιλαμβάνεται στο μητρώο
προστατευόμενων περιοχών ως περιοχή άντλησης ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Ποιοτική Κατάσταση Υπόγειου Υδατικού Συστήματος
Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Άνω Ποροΐων – Μπέλες έχουν πραγματοποιηθεί χημικές
αναλύσεις από το ΙΓΜΕ για το χρονικό διάστημα 2005 – 2006 σε 1 γεώτρηση και 16 πηγές.
Οι υδροχημικές αναλύσεις αντιστοιχούν μόνο σε ένα έτος μέτρησης και συνεπώς δεν
μπορεί να γίνει ο υπολογισμός των μέσων τιμών συγκέντρωσης. Παρόλα αυτά οι τιμές των
ποιοτικών παραμέτρων αξιολογούνται και σχολιάζονται σε σχέση με τις ανώτερες
αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ) που έχουν προσδιορισθεί σε εθνικό επίπεδο (Υ.Α.1811/2011)
προκειμένου να διαμορφωθεί μια εικόνα για το ποιοτικό καθεστώς του υπόγειου υδατικού
συστήματος στο συγκεκριμένο έτος δειγματοληψίας.
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Γενικά οι τιμές των ποιοτικών παραμέτρων διατηρούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα χωρίς να
παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις. Εξαίρεση αποτελεί η γεώτρηση (ΣΠΕΤ1) η οποία
βρίσκεται σε απόσταση 1,2 km βόρεια του Nέου Πετριτσίου και παρουσιάζει σχετικά
αυξημένη λόγω της ύπαρξης γεωθερμικού πεδίου και πεδίου ηφαιστειακής υδροθερμικής
δραστηριότητας. Στην περιοχή αυτή εντοπίζονται και υψηλές συγκεντρώσεις φθορίου
(ΙΓΜΕ., 2010).
Πίνακας 4.8.1. Πίνακας συγκεντρώσεων ανά παράμετρο και ανά θέση δειγματοληψίας ΥΥΣ
Άνω Ποροΐων - Μπέλες (GR11FB080) και σύγκριση με τα ποιοτικά πρότυπα
- ΑΑΤ.

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι τιμές των ποιοτικών παραμέτρων των υδροσημείων
του ΥΥΣ Άνω Ποροΐων – Μπέλες δεν υπερβαίνουν τα ποιοτικά πρότυπα - ανώτερες
αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ).
Πιέσεις
Στο ΥΥΣ εντοπίζονται μικρής κλίμακας εστίες ρύπανσης από αστικά λύματα.
Διάγνωση Τάσης
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν μπορεί να διαγνωσθεί τάση ρύπανσης στις
συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων του συστήματος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

σελ. 68
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Σχήμα 4.8.1.

Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ Άνω Ποροΐων
- Μπέλες (GR11FB080) επί του ψηφιοποιημένου γεωλογικού υποβάθρου
(ΥΠΑΝ., 2008).

Αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ: Στο υπόγειο υδατικό σύστημα
Άνω Ποροΐων – Μπέλες, και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν εντοπίζονται υπερβάσεις
των ποιοτικών προτύπων – ΑΑΤ. Η ποιοτική (χημική) του κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή
και η εδαφική του κάλυψη επισημαίνεται με πράσινο χρώμα (άρθρο 4.2. της Οδηγίας
2006/118/ΕΚ).
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σελ. 69
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ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σχήμα 4.8.2.

Χάρτης ποιοτικής (χημικής) κατάστασης ΥΥΣ Άνω Ποροΐων - Μπέλες
(GR11FB080).

Αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης του ΥΥΣ: Στο ΥΥΣ Άνω Ποροΐων – Μπέλες δεν
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία μετρήσεων στάθμης ή μετρήσεων παροχής. Από την
περιγραφή των υδρογεωλογικών συνθηκών και την καταγραφή των υφιστάμενων
υδροσημείων δεν προκύπτουν ενδείξεις υπεράντλησης του υπόγειου υδατικού
συστήματος.
Από την αξιολόγηση των υφιστάμενων δεδομένων σε συνδυασμό με την καλή χημική
κατάσταση του συστήματος εκτιμάται ότι η ποσοτική κατάσταση του υδατικού συστήματος
Άνω Ποροΐων - Μπέλες είναι καλή.
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Σχήμα 4.8.3. Χάρτης ποσοτικής κατάστασης ΥΥΣ Άνω Ποροΐων – Μπέλες.
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Τα όρια του ΥΥΣ Άνω Ποροΐων – Μπέλες συνεχίζουν μετά τα σύνορα και ενώνονται με
ρωγμώδες ΥΥΣ της Βουλγαρίας.
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4.9.

ΥΥΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ GR1100090

Το προσχωματικό υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Ασπροβάλτας έχει κωδικό GR1100090,
βρίσκεται στην λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα (ΛΑΠ GR06) και ανήκει συνολικά
στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (Υ.Δ.11). Έχει έκταση 20,29 km2, μέγιστο
μήκος 10 Km και μέγιστο πλάτος 5 Km.
Το υπόγειο υδατικό σύστημα συνορεύει βόρεια με το ρωγματικό σύστημα Κρουσίων Κερδυλίων (GR1100100) και νότια με το Στρυμονικό Κόλπο.
Γεωλογικές - Υδρογεωλογικές Συνθήκες
Το υπόγειο υδατικό σύστημα είναι κοκκώδες και αποτελείται από ολοκαινικά και
πλειστοκαινικά ιζήματα. Τα ολοκαινικά ιζήματα αποτελούνται από παράκτιες άμμους που
εκτείνονται σε στενή λωρίδα κατά μήκος της ακτής και από αλλουβιακές αποθέσεις που
συνίστανται από ασύνδετα υλικά όπως χαλίκια, κροκάλες, άργιλοι και αλλουβιακά ριπίδια.
Τα πλειστοκαινικά ιζήματα διακρίνονται: α)σε ένα ανώτερο σύστημα αναβαθμίδων, με
συγκολλημένα πλευρικά κορήματα κυρίως ερυθρού χρώματος και κώνους κορημάτων και
β)σε μια σειρά ερυθρών αργίλων, κατά θέσεις αμμούχες με ψηφίδες και μικρής συνοχής ή
συνεκτικά κροκαλοπαγή.
Η υδρογεωλογική συμπεριφορά των σχηματισμών του υπόγειου υδατικού συστήματος
μεταβάλλεται έντονα χωρικά λόγω της πρόσμειξης των υδροπερατών σχηματισμών με
ποικίλο ποσοστό ερυθρών αργίλων. Υψηλή υδροπερατότητα παρουσιάζουν τοπικά οι κώνοι
κορημάτων, όπου επικρατούν τα χαλαρά κροκαλοπαγή από κροκάλες, λατύπες, άμμους,
αμμοχάλικες. Οι κώνοι κορημάτων εντοπίζονται κυρίως στη είσοδο των υδατορεμάτων στην
πεδινή και παράκτια περιοχή. Το συνολικό πάχος των υδροφόρων ιζημάτων κυμαίνεται από
22 έως 110 m και οι παροχές των γεωτρήσεων είναι σχετικά υψηλές και κυμαίνονται από
10 έως 120 m3/h. Το υπόγειο σύστημα, στο οποίο αναπτύσσεται κατά τόπους φρεάτιος και
υπό πίεση έως μερικώς πίεση υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, χαρακτηρίζεται από καλή
δυναμικότητα.
Υδρολογικό Ισοζύγιο
Από τον υπολογισμό του υδρολογικού ισοζυγίου στην υδρολογική λεκάνη Ασπροβάλτας
(ΙΓΜΕ., 2010) προκύπτει ότι για τη χρονική περίοδο 1996-2007 τα μέσα ετήσια
κατακρημνίσματα είναι περίπου 520 mm, η μέση ετήσια κατείσδυση 78 mm και η μέση
ετήσια επιφανειακή απορροή 215 mm. Oι υπόγειες εκφορτίσεις υπολογίζονται περίπου
3,87*106 m3/έτος. Τα μόνιμα αποθέματα του κοκκώδους υπόγειου υδατικού συστήματος
υπολογίσθηκαν σε 174,7*106 m3 ενώ τα ετήσια ανανεώσιμα αποθέματα υπολογίσθηκαν σε
7,8*106 m3.
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Απολήψεις
Στο υπόγειο υδατικό σύστημα από την καταγραφή και αξιολόγηση των κυριότερων μελετών
– στοιχείων εντοπίσθηκαν 52 γεωτρήσεις και 1 πηγή. Οι καταναλώσεις διακρίνονται σε
νερό για ύδρευση, άρδευση και κτηνοτροφία ως ακολούθως (ΙΓΜΕ., 2010).
Ύδρευση: Για την ύδρευση στον (πρώην) Δήμο Αγ. Γεωργίου χρησιμοποιούνται είκοσι (20)
γεωτρήσεις που ανορύχθηκαν στις περιοχές των (πρώην) δ.δ. Ασπροβάλτας και Βρασνών.
Επίσης για την ύδρευση στην περιοχή Κάτω Σταυρός λειτουργούν δέκα (10)
υδρογεωτρήσεις. Οι μόνιμοι κάτοικοι στην Ασπροβάλτα, Βρασνά, Κάτω Σταυρός είναι
10.000 κάτοικοι, αλλά κατά τη θερινή περίοδο η περιοχή δέχεται 20.000 παραθεριστές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των (πρώην) Δήμων Αγ. Γεωργίου και Ρεντίνας οι ανάγκες για
υδρευτικό νερό για τους μόνιμους κατοίκους ανέρχονται συνολικά σε 1,0*106 m3/χρόνο.
Άρδευση: Οι κυριότερες αρδευόμενες καλλιέργειες είναι οι ελιές και τα κηπευτικά. Οι
συνολικά αρδευόμενες εκτάσεις στην περιοχή του υδροφόρου συστήματος ανέρχονται σε
3.000 στρ. Η άρδευση γίνεται από ιδιωτικές γεωτρήσεις και εκτιμάται ότι απαιτούνται
0,5*106m3/χρόνο.
Κτηνοτροφία: Οι κτηνοτροφικές μονάδες είναι κυρίως από αιγοπρόβατα, χοιρινά, βοοειδή.
Σύμφωνα με την πληθυσμιακή κατανομή κάθε είδους, εκτιμάται ότι οι ποσότητες νερού
που καταναλώνει η κτηνοτροφία ανέρχονται σε 80 m3/ημέρα ή 0,03*106 m3/χρόνο.
Βιομηχανία - Τουρισμός: Για τις τουριστικές μονάδες και παραθεριστικές κατοικίες στην
παραλία Ασπροβάλτας – Βρασνών – Σταυρού υπολογίζεται ότι απαιτούνται κατά μέσο όρο
2,0*106 m3/χρόνο.
Το σύνολο των πραγματικών καταναλώσεων υπόγειων νερών από το υδατικό σύστημα
Ασπροβάλτας εκτιμάται περίπου: Q= 3,5 *106 m3/έτος .
Σημειώνεται ότι το ΥΥΣ Ασπροβάλτας περιλαμβάνεται στο μητρώο προστατευόμενων
περιοχών ως περιοχή άντλησης ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Ποιοτική Κατάσταση Υπόγειου Υδατικού Συστήματος
Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Ασπροβάλτας έχουν πραγματοποιηθεί χημικές αναλύσεις από το
ΙΓΜΕ για το έτος 2005 σε 18 γεωτρήσεις. Λόγω του ότι οι χημικές αναλύσεις αντιστοιχούν
μόνο σε μία μέτρηση για το έτος 2005 δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για τον υπολογισμό
της μέσης τιμής συγκέντρωσης. Παρόλα αυτά οι τιμές των ποιοτικών παραμέτρων
συγκρίνονται με τα ποιοτικά πρότυπα - τις ανώτερες αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ) που έχουν
προσδιορισθεί σε εθνικό επίπεδο (Υ.Α.1811/ΦΕΚ.3322.Β/2011) προκειμένου να
διαμορφωθεί μια εικόνα για το ποιοτικό καθεστώς του υπόγειου υδατικού συστήματος στο
συγκεκριμένο έτος δειγματοληψίας.
Στο ΥΥΣ παρουσιάζονται τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις φθορίου (F) πιθανά λόγω
γεωθερμικών νερών (ΙΓΜΕ., 2010).
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Πίνακας 4.9.1. Πίνακας συγκεντρώσεων ανά παράμετρο και ανά θέση δειγματοληψίας ΥΥΣ
Ασπροβάλτας (GR1100090) και σύγκριση με τα ποιοτικά πρότυπα - ΑΑΤ.

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι τιμές των ποιοτικών παραμέτρων των υδροσημείων
του ΥΥΣ Ασπροβάλτας δεν υπερβαίνουν τα ποιοτικά πρότυπα - ανώτερες αποδεκτές τιμές
(ΑΑΤ).
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Σχήμα 4.9.1.

Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ Ασπροβάλτας
(GR1100090) επί του ψηφιοποιημένου γεωλογικού υποβάθρου (ΥΠΑΝ.,
2008).

Πιέσεις
Στο ΥΥΣ εντοπίζονται μικρής κλίμακας εστίες ρύπανσης από αστικά λύματα και μία (1)
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) η οποία βρίσκεται σε λειτουργία (ΕΕΛ
Ασπροβάλτας).
Διάγνωση Τάσης
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν μπορεί να διαγνωσθεί τάση ρύπανσης στις
συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων του συστήματος.
Αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ: Στο υπόγειο υδατικό σύστημα
Ασπροβάλτας και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν εντοπίζονται υπερβάσεις των
ποιοτικών προτύπων – ΑΑΤ. Η ποιοτική (χημική) του κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή και η
εδαφική του κάλυψη επισημαίνεται με πράσινο χρώμα (άρθρο 4.2. της Οδηγίας
2006/118/ΕΚ).
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Σχήμα 4.9.2.

Χάρτης ποιοτικής (χημικής) κατάστασης ΥΥΣ Ασπροβάλτας (GR1100090).

Αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης του ΥΥΣ: Στο ΥΥΣ Ασπροβάλτας δεν υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία μετρήσεων στάθμης ή μετρήσεων παροχής. Από την περιγραφή των
υδρογεωλογικών συνθηκών και την καταγραφή των υφιστάμενων υδροσημείων δεν
προκύπτουν ενδείξεις υπεράντλησης του υπόγειου υδατικού συστήματος.
Τα ετήσια ανανεώσιμα αποθέματα του ΥΥΣ υπολογίσθηκαν σε 7,8*106 m3 και οι συνολικές
απολήψεις εκτιμάται ότι είναι περίπου 3,5 *106 m3/έτος .
Από την αξιολόγηση των υφιστάμενων δεδομένων, την εκτιμώμενη ποσότητα των
συνολικών αντλήσεων που είναι μικρότερη από τα ετήσια ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα
και την καλή χημική κατάσταση του συστήματος προκύπτει ότι η ποσοτική κατάσταση του
ΥΥΣ Ασπροβάλτας είναι καλή.
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ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σχήμα 4.9.3.

Χάρτης ποσοτικής κατάστασης ΥΥΣ Ασπροβάλτας (GR1100090).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

σελ. 78

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (GR11)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α10: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

4.10. ΥΥΣ ΚΡΟΥΣΙΩΝ - ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ GR1100100
Το ρωγματικό υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Κρουσίων - Κερδυλίων έχει κωδικό
GR1100100, βρίσκεται στην λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα (ΛΑΠ GR06) και
ανήκει γεωγραφικά συνολικά στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (Υ.Δ.11).
Έχει έκταση 916,72 km2, μέγιστο μήκος 60 Km και μέγιστο πλάτος 15 Km.
Το υπόγειο υδατικό σύστημα συνορεύει ανατολικά με το κοκκώδες σύστημα Σερρών
(GR1100010), νότια με το κοκκώδες σύστημα Ασπροβάλτας (GR1100090) και βόρεια και
δυτικά με το Νομό Θεσσαλονίκης.
Με τα χερσαία οικοσυστήματα - προστατευόμενες περιοχές συσχετίζεται με το SCI
GR1260001 (Λίμνη Κερκίνη- Κρούσια-Κορυφές Όρους Μπέλες, Άγκιστρο-Χαρωπό) και το
SPA GR1260008 (Τεχνητή Λίμνη Κερκίνης-Όρος Κρούσια).
Γεωλογικές - Υδρογεωλογικές Συνθήκες
Το υπόγειο υδατικό σύστημα είναι ρωγμώδες και συνίσταται από παλαιοζωικά
μεταμορφωμένα πετρώματα τα οποία ανήκουν στο κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο της
Σερβομακεδονικής μάζας και ειδικότερα στην κατώτερη σειρά των Κερδυλλίων και στην
ανώτερη σειρά του Βερτίσκου. Οι λιθολογικές φάσεις της σειράς Κερδυλλίων είναι α)το
ανώτερο μάρμαρο, με παρεμβολές βιοτιτικών γνευσίων, μαρμαρυγιακών σχιστολίθων αμφιβολιτών, β)ο βιοτιτικός γνεύσιος με παρεμβολές βιοτιτικών - κεροστιλβικών γνευσίων,
αμφιβολιτών και λεπτών ενστρώσεων μαρμάρων, γ)το ενδιάμεσο μάρμαρο με παρεμβολές
αμφιβολιτικών γνευσίων, δ)το κατώτερο μάρμαρο και ε)ο βιοτιτικός γνεύσιος. Η σειρά
Βερτίσκου συνίσταται από διμαρμαρυγιακούς - μοσχοβιτικούς γνευσίους, αμφιβολίτες,
μαρμαρυγιακούς γρανατικούς γνευσίους, οφθαλμώδεις γνευσίους, πυροξενικούς
περιδοτίτες και γρανίτες.
Τα μεταμορφωμένα (σχιστόλιθοι, γνεύσιοι, αμφιβολίτες) και τα πλουτώνια (γρανίτες και
περιδοτίτες) πετρώματα που δομούν το υπόγειο υδατικό σύστημα είναι κατά βάση μη
υδροπερατά. Κατά τόπους εμφανίζονται ρωγματωμένα και κατακερματισμένα με
αποτέλεσμα η υδρογεωλογική τους συμπεριφορά να μεταβάλλεται και να δημιουργούνται
τοπικά συνθήκες ανάπτυξης ικανοποιητικής υδροφορίας. Ο σχηματισμός των μαρμάρων
που εντοπίζεται στη σειρά των Κερδυλίων ενισχύει το δευτερογενές πορώδες του
συστήματος και σε συνδυασμό με την παρουσία μη υδροπερατών πετρωμάτων έχει ως
αποτέλεσμα την εκδήλωση μικρών καρστικών πηγών επαφής.
Απολήψεις
Από την καταγραφή και αξιολόγηση των κυριότερων μελετών – στοιχείων στο υπόγειο
υδατικό σύστημα εντοπίζονται 30 γεωτρήσεις και 29 πηγές. Οι παροχές των πηγών
κυμαίνονται από 5 έως 20 m3/h και αρκετές από αυτές καλύπτουν υδρευτικές ανάγκες των
οικισμών της περιοχής.
Σημειώνεται ότι το ΥΥΣ Κρουσίων - Κερδυλίων περιλαμβάνεται στο μητρώο
προστατευόμενων περιοχών ως περιοχή άντλησης ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

σελ. 79

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (GR11)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α10: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ποιοτική Κατάσταση Υπόγειου Υδατικού Συστήματος
Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Κρουσίων - Κερδυλίων έχουν πραγματοποιηθεί χημικές
αναλύσεις από το ΙΓΜΕ για τα έτη 2004, 2005 και 2006 σε 5 γεωτρήσεις και 3 πηγές. Οι
υδροχημικές αναλύσεις δεν είναι πλήρεις και αφορούν μεμονωμένες μετρήσεις των
ποιοτικών παραμέτρων pH και αγωγιμότητα (E.C). Επίσης από την μελέτη «Ανάπτυξη
Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». (ΥΠ.ΑΝ., 2008)
προέκυψε η καταγραφή υδροχημικών αναλύσεων για 3 γεωτρήσεις και 3 πηγές για τα έτη
1996 και 2002 οι οποίες ταυτίζονται με τις θέσεις των γεωτρήσεων και των πηγών του ΙΓΜΕ.
Οι τιμές των ποιοτικών παραμέτρων αντιστοιχούν σε ένα έτος μέτρησης και συνεπώς δεν
μπορεί να γίνει ο υπολογισμός των μέσων τιμών συγκέντρωσης. Παρόλα αυτά οι τιμές των
ποιοτικών παραμέτρων συγκρίνονται με τα ποιοτικά πρότυπα - τις ανώτερες αποδεκτές
τιμές (ΑΑΤ) που έχουν προσδιορισθεί σε εθνικό επίπεδο (Υ.Α.1811/ΦΕΚ.3322.Β/2011)
προκειμένου να διαμορφωθεί μια εικόνα για το ποιοτικό καθεστώς του υπόγειου υδατικού
συστήματος στο συγκεκριμένο έτος δειγματοληψίας.
Από τις τιμές που καταγράφονται συνολικά δεν εντοπίζονται έντονες διαφοροποιήσεις
όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων οι οποίες διατηρούνται γενικά
σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της γεώτρησης ΣΤ135Π η
οποία το 1996 έχει αγωγιμότητα 746 μS/cm και το 2006 έχει αγωγιμότητα 765 μS/cm.
Επίσης το υπόγειο υδατικό σύστημα παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις μαγνησίου
(Μg), οι οποίες κυμαίνονται από 106,92 έως 147,74 mg/lt (ΙΓΜΕ., 2010). Οι αυξημένες
συγκεντρώσεις του Μg οφείλονται στη διάσπαση των βασικών ορυκτολογικών συστατικών
(χημική εξαλλοίωση) των πετρωμάτων του φυσικού υποβάθρου (πυροξενικοί περιδοτίτες).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

σελ. 80

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (GR11)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α10: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πίνακας 4.10.1. Πίνακας συγκεντρώσεων ανά παράμετρο και ανά θέση δειγματοληψίας
του υπόγειου υδατικού συστήματος Κρουσίων - Κερδυλίων (GR1100100)
και σύγκριση με τα ποιοτικά πρότυπα - ΑΑΤ.

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι τιμές συγκέντρωσης των ποιοτικών παραμέτρων
των υδροσημείων ΥΣΣ Κρουσίων - Κερδυλίων δεν υπερβαίνουν τα ποιοτικά πρότυπα ανώτερες αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ), με εξαίρεση τη γεώτρηση ΣΣ87 η οποία υπερβαίνει την
ΑΑΤ συγκέντρωσης του αργιλίου (Al). Η τιμή αυτή πιθανά να προέρχεται από τη σύσταση
του μεταμορφωμένου – κρυσταλλοσχιστώδους γεωλογικού υποβάθρου αλλά δεν μπορεί να
αξιολογηθεί για το σύνολο του ΥΥΣ λόγω του ότι αποτελεί μία τιμή για μία χρονική περίοδο
και μία θέση δειγματοληψίας (ΣΣ87 – 22/8/2006).
Πιέσεις
Στο ΥΥΣ εντοπίζονται πολύ μικρής κλίμακας σημειακές εστίες ρύπανσης από κτηνοτροφική
και λατομική δραστηριότητα (βιομηχανικά ορυκτά) και μικρής κλίμακας διάχυτης ρύπανσης
από αστικά λύματα και γεωργική δραστηριότητα.
Διάγνωση Τάσης
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν μπορεί να διαγνωσθεί τάση ρύπανσης στις
συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων του συστήματος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

σελ. 81

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (GR11)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α10: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σχήμα 4.10.1. Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ Κρουσίων Κερδυλίων (GR1100100) επί του ψηφιοποιημένου γεωλογικού υποβάθρου
(ΥΠΑΝ., 2008).
Αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ: Στο υπόγειο υδατικό σύστημα
Κρουσίων - Κερδυλίων και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν εντοπίζονται υπερβάσεις
των ποιοτικών προτύπων – ΑΑΤ. Η ποιοτική (χημική) του κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή
και η εδαφική του κάλυψη επισημαίνεται με πράσινο χρώμα (άρθρο 4.2. της Οδηγίας
2006/118/ΕΚ).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

σελ. 82

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (GR11)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α10: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σχήμα 4.10.2. Χάρτης ποιοτικής (χημικής) κατάστασης ΥΥΣ Κρουσίων - Κερδυλίων
(GR1100100).
Αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης του ΥΥΣ: Στο ΥΥΣ Κρουσίων - Κερδυλίων δεν
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία μετρήσεων στάθμης ή μετρήσεων παροχής. Στο ρωγμώδες
σύστημα εντοπίζονται 30 γεωτρήσεις και 29 πηγές. Οι παροχές των πηγών κυμαίνονται από
5 έως 20 m3/h και αρκετές από αυτές καλύπτουν υδρευτικές ανάγκες των οικισμών της
περιοχής.
Από την περιγραφή των υδρογεωλογικών συνθηκών και την καταγραφή των υφιστάμενων
υδροσημείων δεν προκύπτουν ενδείξεις υπεράντλησης του υπόγειου υδατικού
συστήματος.
Από την αξιολόγηση των υφιστάμενων δεδομένων σε συνδυασμό με την καλή χημική
κατάσταση του συστήματος εκτιμάται ότι η ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ είναι καλή.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

σελ. 83

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (GR11)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α10: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σχήμα 4.10.3. Χάρτης ποσοτικής κατάστασης ΥΥΣ Κρουσίων - Κερδυλίων (GR1100100).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

σελ. 84

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (GR11)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α10: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

4.11. ΥΥΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ GR110Β110
Το ρωγματικό υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Βροντούς έχει κωδικό GR110B110,
βρίσκεται στην λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα (ΛΑΠ GR06) και ανήκει
γεωγραφικά συνολικά στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (Υ.Δ.11). Έχει
έκταση 436,72 km2, μέγιστο μήκος 39 Km και μέγιστο πλάτος 17 Km.
Το υπόγειο υδατικό σύστημα συνορεύει βόρεια με τη Βουλγαρία, βορειοδυτικά με το
καρστικό σύστημα Αγκίστρου (GR110Β020), δυτικά με το κοκκώδες σύστημα Σερρών
(GR1100010), νότια με το καρστικό σύστημα Μενοικίου – Φαλακρού (GR110Β030) και
ανατολικά με το κοκκώδες σύστημα Νευροκοπίου (GR1100120).
Με τα χερσαία οικοσυστήματα - προστατευόμενες περιοχές συσχετίζεται με τα SPA
GR1260009 (Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου-Μενοίκιον), SCI GR1260007 (Όρη ΒροντούςΛαϊλιάς-Επίμηκες).
Γεωλογικές - Υδρογεωλογικές Συνθήκες
Το υπόγειο υδατικό σύστημα είναι ρωγματικό και συνίσταται από παλαιοζωικά πλουτώνια
πετρώματα και ειδικότερα από α) γνευσιοειδή χαλαζιακό μονζονίτη – γρανίτη, β) χαλαζιακό
μονζονίτη, γ) γρανίτη - γρανιτικό πορφύρη και δ) πορφυροειδή μονζοδιορίτη – μονζονίτη.
Η υδροφορία του συστήματος οφείλεται στο ότι τα μεταμορφωμένα πετρώματα είναι
έντονα διερρηγμένα και κατακερματισμένα. Η δυναμικότητα αυτών των υδροφοριών
χαρακτηρίζεται μικρή και εκδηλώνεται με πηγαίες αναβλύσεις, μικρής έως ικανοποιητικής
παροχής.
Απολήψεις
Από την καταγραφή και αξιολόγηση των κυριότερων μελετών – στοιχείων στο υπόγειο
υδατικό σύστημα εντοπίζονται 3 γεωτρήσεις και 19 πηγές οι οποίες χρησιμοποιούνται για
την κάλυψη υδρευτικών αναγκών. Οι παροχές των πηγών κυμαίνονται από 15 έως 150
m3/h.
Σημειώνεται ότι το ΥΥΣ Βροντούς περιλαμβάνεται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών
ως περιοχή άντλησης ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Ποιοτική Κατάσταση Υπόγειου Υδατικού Συστήματος
Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Βροντούς έχουν πραγματοποιηθεί χημικές αναλύσεις από το
ΙΓΜΕ για το έτος 2006 σε 5 πηγές. Οι τιμές των ποιοτικών παραμέτρων των πηγών
αντιστοιχούν σε ένα έτος μέτρησης (2006) και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει ο υπολογισμός
των μέσων τιμών συγκέντρωσης. Παρόλα αυτά οι τιμές των ποιοτικών παραμέτρων
συγκρίνονται με τα ποιοτικά πρότυπα - τις ανώτερες αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ) που έχουν
προσδιορισθεί σε εθνικό επίπεδο (Υ.Α.1811/ΦΕΚ.3322.Β/2011) προκειμένου να
διαμορφωθεί μια εικόνα για το ποιοτικό καθεστώς του υπόγειου υδατικού συστήματος στο
συγκεκριμένο έτος δειγματοληψίας.
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Από τις τιμές που καταγράφονται συνολικά δεν εντοπίζονται έντονες διαφοροποιήσεις
όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων οι οποίες διατηρούνται σε πολύ
χαμηλά επίπεδα.
Πίνακας 4.11.1.

Πίνακας συγκεντρώσεων ανά παράμετρο και ανά θέση δειγματοληψίας
του ΥΥΣ Βροντούς (GR110B110) και σύγκριση με τα ποιοτικά πρότυπα ΑΑΤ.

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι τιμές των ποιοτικών παραμέτρων των
υδροσημείων του ΥΥΣ Βροντούς δεν υπερβαίνουν τα ποιοτικά πρότυπα - ανώτερες
αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ).
Πιέσεις
Στο ΥΥΣ εντοπίζονται πολύ μικρής κλίμακας εστίες από αστικά λύματα, κτηνοτροφική και
λατομική δραστηριότητα.
Διάγνωση Τάσης
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν μπορεί να διαγνωσθεί τάση ρύπανσης στις
συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων του συστήματος.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

σελ. 86

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (GR11)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α10: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σχήμα 4.11.1. Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ Βροντούς
(GR110B110) επί του ψηφιοποιημένου γεωλογικού υποβάθρου (ΥΠΑΝ.,
2008).
Αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ: Στο υπόγειο υδατικό σύστημα
Βροντούς και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών
προτύπων – ΑΑΤ. Η ποιοτική (χημική) του κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή και η εδαφική
του κάλυψη επισημαίνεται με πράσινο χρώμα (άρθρο 4.2. της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ).
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Σχήμα 4.11.2. Χάρτης ποιοτικής (χημικής) κατάστασης ΥΥΣ Βροντούς (GR110B110).
Αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης του ΥΥΣ: Στο ΥΥΣ Βροντούς δεν υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία μετρήσεων στάθμης ή μετρήσεων παροχής. Στο ρωγμώδες σύστημα
εντοπίζονται 3 γεωτρήσεις και 19 πηγές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη
υδρευτικών αναγκών. Οι παροχές των πηγών κυμαίνονται από 15 έως 150 m3/h.
Από την περιγραφή των υδρογεωλογικών συνθηκών και την καταγραφή των υφιστάμενων
υδροσημείων δεν προκύπτουν ενδείξεις υπεράντλησης του υπόγειου υδατικού
συστήματος.
Από την αξιολόγηση των υφιστάμενων δεδομένων σε συνδυασμό με την καλή χημική
κατάσταση του συστήματος εκτιμάται ότι η ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ Βροντούς είναι
καλή.
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Σχήμα 4.11.3. Χάρτης ποσοτικής κατάστασης ΥΥΣ Βροντούς (GR110B110).
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Το ρωγμώδες ΥΥΣ είναι διασυνοριακό και ενώνεται με το ρωγμώδες Βουλγαρικό ΥΥΣ
BG4G0000C2020.
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4.12. ΥΥΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ GR1100120
Το προσχωματικό υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Νευροκοπίου έχει κωδικό GR1100120,
βρίσκεται στην λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα (ΛΑΠ GR06) και ανήκει
γεωγραφικά συνολικά στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (Υ.Δ.11). Έχει
έκταση 105,83 km2, μέγιστο μήκος 26 Km και μέγιστο πλάτος 11 Km.
Το υπόγειο υδατικό σύστημα συνορεύει δυτικά, βορειοδυτικά και νοτιοδυτικά με το
ρωγμώδες σύστημα Βροντούς (GR110Β110) και ανατολικά, βορειοανατολικά και
νοτιοανατολικά με το καρστικό σύστημα Μενοικίου – Φαλακρού (GR110Β030).
Με τα χερσαία οικοσυστήματα - προστατευόμενες περιοχές συσχετίζεται με το SPA
GR1260009 (Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου-Μενοίκιον).
Γεωλογικές - Υδρογεωλογικές Συνθήκες
Το υπόγειο υδατικό σύστημα είναι κοκκώδες και αποτελείται από τεταρτογενείς αποθέσεις
που συνίστανται από ασύνδετα υλικά όπως χαλίκια, κροκάλες, λατύπες, άμμοι,
αμμοχάλικες και άργιλοι.
Η υδρογεωλογική συμπεριφορά των τεταρτογενών αποθέσεων χαρακτηρίζεται από μέτρια
υδροπερατότητα και τη δημιουργία ενός φρεάτιου και μερικώς υπό πίεση υδροφόρου
ορίζοντα. Η υδροπερατότητα του σχηματισμού είναι υψηλή όπου επικρατούν τα χαλίκια, οι
άμμοι και οι αμμοχάλικες.
Απολήψεις
Από την καταγραφή και αξιολόγηση των κυριότερων μελετών – στοιχείων στο υπόγειο
υδατικό σύστημα εντοπίζονται 63 γεωτρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως για την
κάλυψη αρδευτικών αναγκών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δνσης Υδροοικονομίας και
Περιβάλλοντος της Π.Ε. Δράμας οι απολήψιμες ποσότητες υπόγειου νερού από το ΥΥΣ είναι
της τάξης των 5*106 m3/έτος.
Σημειώνεται ότι το ΥΥΣ Νευροκοπίου περιλαμβάνεται στο μητρώο προστατευόμενων
περιοχών ως περιοχή άντλησης ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Ποιοτική Κατάσταση Υπόγειου Υδατικού Συστήματος
Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Νευροκοπίου έχουν πραγματοποιηθεί χημικές αναλύσεις από το
ΙΓΜΕ για τη χρονική περίοδο 2005 – 2008 σε 3 γεωτρήσεις και για το έτος 2007 σε μία
γεώτρηση. Επίσης από την μελέτη «Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης
Υδατικών Πόρων Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας,
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». (ΥΠ.ΑΝ., 2008) προέκυψε η καταγραφή υδροχημικών
αναλύσεων για μόνο 1 γεώτρηση για τη χρονική περίοδο 1993-1996.
Από τις τιμές που καταγράφονται συνολικά δεν εντοπίζονται έντονες διαφοροποιήσεις
όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων. Συγκρίνοντας τις τιμές τα
πρώτα έτη δειγματοληψίας (1993 και 1996) με τα τελευταία (2007 και 2008) δεν
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διαπιστώνονται μεταβολές που να υποδηλώνουν ποιοτική υποβάθμιση των υπόγειων
υδάτων λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.
Υπολογισμός μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά θέση: Με βάση τις υφιστάμενες χημικές
αναλύσεις και την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε (κεφ. 3.1), υπολογίζονται οι μέσες τιμές
των συγκεντρώσεων 4 υδροσημείων (πίνακας 4.12.1) που διαθέτουν χρονοσειρά
μετρήσεων για τουλάχιστον 2 συνεχόμενα έτη για τις ακόλουθες ποιοτικές παραμέτρους:
pH, αγωγιμότητα (E.C), χλωριόντα (Cl), θειικά ανιόντα (SO4), νιτρικά ανιόντα (NO3), νιτρώδη
(NO2) και αμμώνιο (NH4). Σημειώνεται ότι για το διαλυμένο οξυγόνο (Ο2), το χρώμιο (Cr),
το νικέλιο (Ni), τον μόλυβδο (Pb), το κάδμιο (Cd), το αργίλιο (Al) το αρσενικό (As), τον
υδράργυρο (Hg), το τριχλωροαιθυλένιο - τετραχλωροαιθυλένιο και τα φυτοφάρμακα δεν
υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις.
Από τα 4 υδροσημεία, 1 προέρχεται από το ΥΠ.ΑΝ (Α/Α 1) και 3 από το ΙΓΜΕ (Α/Α 2 έως 4).
Η περίοδος μετρήσεων του πίνακα των μέσων συγκεντρώσεων αναφέρεται στο χρονικό
διάστημα 1993 – 2008.
Οι μέσες τιμές συγκεντρώσεων συγκρίνονται με τα ποιοτικά πρότυπα - ανώτερες αποδεκτές
τιμές (ΑΑΤ) που έχουν προσδιορισθεί σε εθνικό επίπεδο (Υ.Α.1811/ΦΕΚ.3322.Β/2011) με
σκοπό να εντοπισθούν τυχόν υπερβάσεις των τιμών των ποιοτικών παραμέτρων του ΥΥΣ.
Πίνακας 4.12.1.

Πίνακας μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά παράμετρο και ανά θέση
δειγματοληψίας του ΥΥΣ Νευροκοπίου (GR1100120) και σύγκριση με τα
ποιοτικά πρότυπα - ΑΑΤ.

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι καμία μέση τιμή συγκέντρωσης των υδροσημείων
του ΥΥΣ Νευροκοπίου δεν υπερβαίνει τα ποιοτικά πρότυπα - ανώτερες αποδεκτές τιμές
(ΑΑΤ).
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Σχήμα 4.12.1. Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ Νευροκοπίου
(GR1100120) επί του ψηφιοποιημένου γεωλογικού υποβάθρου (ΥΠΑΝ.,
2008).
Πιέσεις
Στο ΥΥΣ εντοπίζονται μικρής κλίμακας σημειακές εστίες ρύπανσης από αστικά λύματα και
αγροτική δραστηριότητα και μία (1) Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) η οποία
βρίσκεται σε αδράνεια (ΕΕΛ Κάτω Νευροκοπίου).
Διάγνωση Τάσης
Για το ΥΥΣ Νευροκοπίου δεν έχει διαγνωσθεί τάση ρύπανσης από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες που να τεκμηριώνεται από τις συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων.
Αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ: Στο υπόγειο υδατικό σύστημα
Νευροκοπίου και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν εντοπίζονται υπερβάσεις των
ποιοτικών προτύπων – ΑΑΤ. Η ποιοτική (χημική) του κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή και η
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εδαφική του κάλυψη επισημαίνεται με πράσινο χρώμα (άρθρο 4.2. της Οδηγίας
2006/118/ΕΚ).

Σχήμα 4.12.2.

Χάρτης ποιοτικής (χημικής) κατάστασης ΥΥΣ Νευροκοπίου (GR1100120).

Αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης του ΥΥΣ: Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Νευροκοπίου
έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις στάθμης από το ΙΓΜΕ σε 3 γεωτρήσεις για το χρονικό
διάστημα 2005 - 2008.
Από την επεξεργασία των μετρήσεων στάθμης δεν προκύπτουν ενδείξεις υπεράντλησης του
υπόγειου υδατικού συστήματος. Από το διάγραμμα διακύμανσης της στάθμης σε σχέση με
το χρόνο προκύπτει ότι η στάθμη του υπόγειου υδροφόρου παρουσιάζει εποχιακές
διακυμάνσεις οι οποίες συνδέονται άμεσα με την υψηλή και χαμηλή περίοδο των υπόγειων
νερών. Η διακύμανση στάθμης στις γεωτρήσεις ΔΓ03 & ΔΓ04 μεταξύ υψηλής και χαμηλής
περιόδου είναι της τάξης του 6 έως 8 m περίπου.
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Σχήμα 4.12.3. Διάγραμμα διακύμανσης στάθμης γεωτρήσεων του υπόγειου υδατικού
συστήματος Νευροκοπίου (GR1100120) για τη χρονική περίοδο 2005 2008.
Επίσης συστηματικές μετρήσεις στάθμης σε γεωτρήσεις του προσχωματικού ΥΥΣ
Νευροκοπίου πραγματοποιούνται και από τη Δνση Υδροοικονομίας και Περιβάλλοντος της
Π.Ε. Δράμας. Πρόκειται για μετρήσεις στάθμης της υψηλής και χαμηλής περιόδου οι οποίες
αφορούν το χρονικό διάστημα 1993 – 2011.
Από τη διακύμανση της στάθμης των γεωτρήσεων επιβεβαιώνεται ότι η στάθμη του
υπόγειου υδροφόρου παρουσιάζει μόνο εποχιακές διακυμάνσεις και ότι το υπόγειο
υδατικό δυναμικό του προσχωματικού υδροφόρου είναι σταθερά υψηλό. Από τα στοιχεία
της Δνση Υδροοικονομίας και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Δράμας προκύπτει ότι οι εποχιακές
διακυμάνσεις της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου κυμαίνονται από 1 έως και 5,5 m
περίπου.
Από την αξιολόγηση των υφιστάμενων δεδομένων σε συνδυασμό με την καλή χημική
κατάσταση του συστήματος προκύπτει ότι η ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ Νευροκοπίου
είναι καλή.
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Σχήμα 4.12.4. Διάγραμμα διακύμανσης στάθμης υψηλής και χαμηλής περιόδου του προσχωματικού ΥΥΣ Νευροκοπίου για το χρονικό διάστημα 1994 –
2011 (Πηγή: Δνση Υδροοικονομίας και Περιβάλλοντος Π.Ε. Δράμας
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Σχήμα 4.12.5. Χάρτης ποσοτικής κατάστασης ΥΥΣ Νευροκοπίου όπου απεικονίζονται και
τα σημεία ποσοτικής παρακολούθησης της περιόδου 2005-2008.
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4.13. ΥΥΣ ΣΥΜΒΟΛΟΥ - ΚΑΒΑΛΑΣ GR1100130
Το ρωγματικό υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Συμβόλου – Καβάλας έχει κωδικό
GR1100130, βρίσκεται στην λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα (ΛΑΠ GR06) και
ανήκει συνολικά στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (Υ.Δ.11). Έχει έκταση
374,72 km2, μέγιστο μήκος 50 Km και μέγιστο πλάτος 15 Km.
Το υπόγειο υδατικό σύστημα συνορεύει βορειοδυτικά με το καρστικό σύστημα Παγγαίου
(GR1100060), βόρεια με το κοκκώδες σύστημα Δράμας (GR1100050), βορειοανατολικά με
το καρστικό σύστημα Ορέων Λεκάνης (GR1200070), δυτικά με το κοκκώδες σύστημα
Μαρμαρά (GR1100070), νότια σε ένα πολύ μικρό τμήμα του με το κοκκώδες σύστημα
Ελευθερών – Ν.Περάμου (GR1100130) και στο υπόλοιπο τμήμα του με τον κόλπο της
Καβάλας.
Με τα επιφανειακά ύδατα συσχετίζεται με το Φράγμα Φωλιάς και με τα χερσαία
οικοσυστήματα - προστατευόμενες περιοχές συσχετίζεται με το SCI GR1150005 (Κορυφές
Όρους Παγγαίου)
Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές Συνθήκες
Το υπόγειο υδατικό σύστημα είναι ρωγματικό και συνίσταται από παλαιοζωικά
μεταμορφωμένα πετρώματα και ειδικότερα από: α)τον γρανίτη Συμβόλου-Καβάλας,
β)γνεύσιους και γ)μάρμαρα. Εντός του γρανίτη και των γνευσίων εμφανίζονται απλιτικές
και βασικής σύστασης φλέβες. Ο γρανίτης έχει υποστεί έντονη τεκτονική παραμόρφωση,
που είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία επιπέδων σχιστότητας, πτυχών και ζωνών
μυλωνιτίωσης. Ο κατακερματισμός του γρανίτη είναι έντονος και οι ασυνέχειές του
παρουσιάζουν ποικίλο προσανατολισμό.
Ο γρανίτης του όρους Συμβόλου εμφανίζεται έντονα κατακερματισμένος με αρκετά
συστήματα ή ζώνες ασυνεχειών, από τις οποίες κυριαρχεί ένα σύστημα κατακόρυφων
ρωγματώσεων. Οι γνεύσιοι και ο γνευσιοσχιστόλιθοι εντοπίζονται στο δυτικό – νοτιοδυτικό
και βόρειο τμήμα του συστήματος. Τα μάρμαρα εμφανίζονται με μικρού πάχους στρώσεις
μέσα στους γνευσίους και καταλαμβάνουν μικρή σχετικά έκταση. Αλλουβιακά ριπίδια με
υλικά αποσαθρώσεως από γνευσίους, μάρμαρα και γρανίτες, καθώς και χερσαίες
αποθέσεις από ογκόλιθους, χαλαρά κροκαλοπαγή, κροκάλες σε μίγματα με λεπτόκοκκο
αργιλικό υλικό απαντούν κατά θέσεις σε διάφορα μέρη του συστήματος.
Ο σχηματισμός του γρανίτη, που καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του συστήματος, λόγω
της έντονης τεκτονικής που έχει επιδράσει σημαντικά στη μάζα του δημιουργώντας κατά
θέσεις ζώνες έντονης διάρρηξης και μυλονιτίωσης, παρουσιάζει συνθήκες ευνοϊκές για την
ανάπτυξη υπόγειας υδροφορίας. Στο δυτικό τμήμα του συστήματος οι ασυνέχειες στο
σχηματισμό των μαρμάρων και των γνευσίων αυξάνουν την υδροπερατότητα και
διευκολύνουν την κίνηση του υπόγειου νερού προς τα βαθύτερα στρώματα των
σχηματισμών. Στο νοτιοδυτικό τμήμα του συστήματος εντοπίζεται ζώνη εκφόρτισης
υπόγειου νερού προς το κοκκώδες σύστημα Μαρμαρά.
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Υδρολογικό Ισοζύγιο
Από τον υπολογισμό του υδρολογικού ισοζυγίου στην υδρολογική λεκάνη Πιερίας
προκύπτει ότι για τη χρονική περίοδο 1980-2001 τα μέσα ετήσια κατακρημνίσματα στην
περιοχή Συμβόλου είναι 655 mm.
Η μέση ετήσια κατείσδυση συνολικά υπολογίζεται σε 14,0*106 m3 από τα οποία τα 5,4*106
m3 αντιστοιχούν σε υπόγειες εκφορτίσεις προς το κοκκώδες σύστημα Μαρμαρά.
Απολήψεις
Από την καταγραφή και αξιολόγηση των κυριότερων μελετών – στοιχείων στο υπόγειο
υδατικό σύστημα εντοπίζονται 36 γεωτρήσεις και 20 πηγές. Οι παροχές των γεωτρήσεων
στο σχηματισμό του γρανίτη παρουσιάζουν παροχές που κυμαίνονται από 10 έως 50 m3/h
και αξιοποιούνται για την κάλυψη υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών.
Σημειώνεται ότι το ΥΥΣ Συμβόλου - Καβάλας περιλαμβάνεται στο μητρώο
προστατευόμενων περιοχών ως περιοχή άντλησης ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Ποιοτική Κατάσταση Υπόγειου Υδατικού Συστήματος
Από την μελέτη «Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης». (ΥΠ.ΑΝ., 2008) προέκυψε η καταγραφή υδροχημικών αναλύσεων
για 8 πηγές για τη χρονική περίοδο 1981-1983. Γενικά οι τιμές διατηρούνται σε πολύ
χαμηλά επίπεδα χωρίς έντονες διακυμάνσεις.
Υπολογισμός μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά θέση: Με βάση τις υφιστάμενες χημικές
αναλύσεις και την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε (κεφ. 3.1), υπολογίζονται οι μέσες τιμές
των συγκεντρώσεων 8 υδροσημείων (πίνακας 4.13.1) που διαθέτουν χρονοσειρά
μετρήσεων για τουλάχιστον 2 συνεχόμενα έτη για τις ακόλουθες ποιοτικές
παραμέτρους:pH, χλωριόντα (Cl), θειικά ανιόντα (SO4) και νιτρικά ανιόντα (NO3).
Σημειώνεται ότι για την αγωγιμότητα (E.C), τα νιτρώδη (NO2), το αμμώνιο (NH4), το
διαλυμένο οξυγόνο (Ο2), το χρώμιο (Cr), το νικέλιο (Ni), τον μόλυβδο (Pb), το κάδμιο (Cd), το
αργίλιο (Al) το αρσενικό (As), τον υδράργυρο (Hg), το τριχλωροαιθυλένιο τετραχλωροαιθυλένιο και τα φυτοφάρμακα δεν υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις.
Σημειώνεται ότι και τα οκτώ (8) υδροσημεία του πίνακα των μέσων συγκεντρώσεων (Α/Α 1
– 8) προέρχονται από το ΥΠ.ΑΝ και η περίοδος των μετρήσεων αναφέρεται στο χρονικό
διάστημα 1981 – 1983.
Οι μέσες τιμές συγκεντρώσεων συγκρίνονται με τα ποιοτικά πρότυπα - ανώτερες αποδεκτές
τιμές (ΑΑΤ) που έχουν προσδιορισθεί σε εθνικό επίπεδο (Υ.Α.1811/ΦΕΚ.3322.Β/2011) με
σκοπό να εντοπισθούν τυχόν υπερβάσεις των τιμών των ποιοτικών παραμέτρων του ΥΥΣ.
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Πίνακας 4.13.1.

Πίνακας μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά παράμετρο και ανά θέση
δειγματοληψίας του ΥΥΣ Συμβόλου – Καβάλας (GR1100130) και
σύγκριση με τα ποιοτικά πρότυπα - ΑΑΤ.

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι καμία μέση τιμή συγκέντρωσης των διαθέσιμων
ποιοτικών παραμέτρων των υδροσημείων του ΥΥΣ Συμβόλου - Καβάλας δεν υπερβαίνει τα
ποιοτικά πρότυπα - ανώτερες αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ).

Σχήμα 4.13.1. Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του υπόγειου
υδατικού συστήματος Συμβόλου – Καβάλας (GR1100130) επί του
ψηφιοποιημένου γεωλογικού υποβάθρου (ΥΠΑΝ., 2008).
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Πιέσεις
Στο ΥΥΣ εντοπίζονται μικρής κλίμακας σημειακές εστίες ρύπανσης από κτηνοτροφική,
βιομηχανική και λατομική δραστηριότητα και μικρής κλίμακας διάχυτη ρύπανση από
αστικά λύματα και αγροτική δραστηριότητα.
Στο ΥΥΣ εντοπίζονται δύο (2) Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οι οποίες
βρίσκονται σε λειτουργία (ΕΕΛ Καβάλας και Παλιού Τσιφλικιού). Επίσης εντοπίζεται και μία
βιομηχανία IPPC (Παραγωγή λιπασμάτων).
Διάγνωση Τάσης
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν μπορεί να διαγνωσθεί τάση ρύπανσης στις
συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων του συστήματος.
Αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ: Στο υπόγειο υδατικό σύστημα
Συμβόλου - Καβάλας δεν εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων – ΑΑΤ. Η
ποιοτική (χημική) του κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή και η εδαφική του κάλυψη
επισημαίνεται με πράσινο χρώμα (άρθρο 4.2. της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ).
Αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης του ΥΥΣ: Στο ρωγμώδες ΥΥΣ Συμβόλου – Καβάλας
δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία μετρήσεων στάθμης ή μετρήσεων παροχής. Στο υπόγειο
σύστημα εντοπίζονται 36 γεωτρήσεις και 20 πηγές. Οι παροχές των γεωτρήσεων στο
σχηματισμό του γρανίτη παρουσιάζουν παροχές που κυμαίνονται από 10 έως 50 m3/h και
αξιοποιούνται για την κάλυψη υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών.
Από την περιγραφή των υδρογεωλογικών συνθηκών και την καταγραφή των υφιστάμενων
υδροσημείων δεν προκύπτουν ενδείξεις υπεράντλησης του υπόγειου υδατικού
συστήματος.
Από την αξιολόγηση των υφιστάμενων δεδομένων και σε συνδυασμό με την καλή χημική
κατάσταση του συστήματος εκτιμάται ότι η ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ Συμβόλου –
Καβάλας είναι καλή.
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Σχήμα 4.13.2. Χάρτης ποιοτικής (χημικής) κατάστασης ΥΥΣ Συμβόλου - Καβάλας
(GR1100130).
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Σχήμα 4.13.3. Χάρτης ποσοτικής κατάστασης ΥΥΣ Συμβόλου - Καβάλας (GR1100130).
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4.14. ΥΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ GR1100140
Το προσχωματικό υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Ελευθερών – Νέας Περάμου έχει
κωδικό GR1100140. Βρίσκεται στην λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα (ΛΑΠ GR06)
και ανήκει συνολικά στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (Υ.Δ.11). Έχει έκταση
18,83 km2, μέγιστο μήκος 8 Km, μέγιστο πλάτος 4 Km και πάχος που κυμαίνεται από 40 έως
60 m.
Το υπόγειο υδατικό σύστημα συνορεύει δυτικά, βόρεια και ανατολικά με το ρωγμώδες
σύστημα Συμβόλου – Καβάλας (GR1100130) και νότια με τον κόλπο της Καβάλας.
Γεωλογικές - Υδρογεωλογικές Συνθήκες
Το υπόγειο υδατικό σύστημα αποτελείται από τεταρτογενείς αποθέσεις που συνίστανται
από αλλουβιακά ριπίδια με υλικά αποσαθρώσεως από γρανίτες και χερσαίες αποθέσεις
από ογκόλιθους, χαλαρά κροκαλοπαγή και κροκάλες σε μίγματα με λεπτόκοκκο αργιλικό
υλικό. Το πάχος του σχηματισμού κυμαίνεται από 40 έως 60 m.
Η υδρογεωλογική συμπεριφορά του κοκκώδους συστήματος χαρακτηρίζεται από μέτρια
υδροπερατότητα και τη δημιουργία ενός φρεάτιου και μερικώς υπό πίεση υδροφόρου
ορίζοντα. Η τροφοδοσία του συστήματος γίνεται από τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα
και την υπόγεια πλευρική τροφοδοσία από το ανάντη ρωγματικό σύστημα Συμβόλου –
Καβάλας.
Υδρολογικό Ισοζύγιο
Από τον υπολογισμό του υδρολογικού ισοζυγίου προκύπτει ότι τα μέσα ετήσια
κατακρημνίσματα υπολογίζονται περίπου 500 - 600 mm.
Απολήψεις
Το υπόγειο υδατικό σύστημα Ελευθερών – Νέας Περάμου αξιοποιείται για την κάλυψη
υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών. Στην περιοχή έχει γίνει η ανόρυξη πάνω από 70
υδρογεωτρήσεων (ΙΓΜΕ., 2010).
Σημειώνεται ότι το ΥΥΣ Ελευθερών – Νέας Περάμου περιλαμβάνεται στο μητρώο
προστατευόμενων περιοχών ως περιοχή άντλησης ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Ποιοτική Κατάσταση Υπόγειου Υδατικού Συστήματος
Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Ελευθερών – Νέας Περάμου από την μελέτη «Ανάπτυξη
Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». (ΥΠ.ΑΝ., 2008)
προέκυψε η καταγραφή υδροχημικών αναλύσεων για 19 πηγάδια και 7 γεωτρήσεις για το
έτος 2001. Οι χημικές αναλύσεις δεν είναι πλήρεις και αφορούν μόνο τις τιμές των
ποιοτικών παραμέτρων pH και αγωγιμότητας (E.C).
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Οι τιμές των ποιοτικών παραμέτρων αντιστοιχούν σε ένα έτος μέτρησης (2001) και συνεπώς
δεν μπορεί να γίνει ο υπολογισμός των μέσων τιμών συγκέντρωσης. Παρόλα αυτά οι τιμές
των ποιοτικών παραμέτρων συγκρίνονται με τα ποιοτικά πρότυπα - τις ανώτερες αποδεκτές
τιμές (ΑΑΤ) που έχουν προσδιορισθεί σε εθνικό επίπεδο (Υ.Α.1811/ΦΕΚ.3322.Β/2011)
προκειμένου να διαμορφωθεί μια εικόνα για το ποιοτικό καθεστώς του υπόγειου υδατικού
συστήματος στο συγκεκριμένο έτος δειγματοληψίας.
Πίνακας 4.14.1.

Τιμές συγκεντρώσεων ποιοτικών παραμέτρων υδροσημείων ΥΥΣ
Ελευθερών – Νέας Περάμου (GR1100140) και σύγκριση με τις ΑΑΤ pH
και αγωγιμότητας.

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι από τα 26 υδροσημεία του ΥΥΣ Ελευθερών – Νέας
Περάμου σε 8 εντοπίζονται υπερβάσεις της ΑΑΤ όσον αφορά τις συγκεντρώσεις της
αγωγιμότητας.
Πιέσεις
Η ποιοτική υποβάθμιση του υπόγειου συστήματος από ανθρωπογενείς πιέσεις, προέρχεται
κυρίως από γεωργικές δραστηριότητες και ειδικότερα από υπεραντλήσεις για την κάλυψη
των αρδευτικών αναγκών. Το καθεστώς υφαλμύρινσης των υπόγειων νερών της χαμηλής –
παράκτιας ζώνης του υπόγειου υδατικού συστήματος προσδιορίζεται από τη διαμόρφωση
υψηλών συγκεντρώσεων αγωγιμότητας (ΙΓΜΕ., 2010).
Στο ΥΥΣ εντοπίζεται μικρής κλίμακας ρύπανση από αστικά λύματα και μία (1) Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) η οποία βρίσκεται σε λειτουργία (ΕΕΛ Νέας Περάμου).
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Σχήμα 4.14.1. Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ Ελευθερών –
Νέας Περάμου (GR1100140) επί του ψηφιοποιημένου γεωλογικού
υποβάθρου (ΥΠΑΝ., 2008).
Αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ: Στο ΥΥΣ Ελευθερών – Νέας
Περάμου εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων – ΑΑΤ σε 8 υδροσημεία. Για το
λόγο αυτό επιβάλλεται περαιτέρω έρευνα για τον χαρακτηρισμό της ποιοτικής (χημικής)
του κατάστασης (άρθρο 4.2. της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ).
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4.15. ΥΥΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ – GR1100150
Το προσχωματικό υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Οφρυνίου έχει κωδικό GR1100150.
Βρίσκεται στην λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα (ΛΑΠ GR06) και ανήκει
γεωγραφικά συνολικά στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (Υ.Δ.11). Έχει
έκταση 76,04 km2, μέγιστο μήκος 11 Km, μέγιστο πλάτος 10 Km και πάχος που κυμαίνεται
από 75 έως 130 m.
Το υπόγειο υδατικό σύστημα συνορεύει δυτικά με το κοκκώδες σύστημα Σερρών
(GR1100010), βόρεια με το καρστικό σύστημα Παγγαίου (GR1100060), ανατολικά με
κοκκώδες σύστημα Μαρμαρά (GR1100070), νοτιοανατολικά με το ρωγμώδες σύστημα
Συμβόλου – Καβάλας (GR1100130) και νότια με τον Στρυμονικό κόλπο.
Με τα επιφανειακά ύδατα συσχετίζεται με το ρέμα Πηγαδούλι.
Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές Συνθήκες
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που αποτελούν το υπόγειο σύστημα είναι τεταρτογενείς και
τριτογενείς αποθέσεις. Οι τεταρτογενείς αποθέσεις συνίστανται από: αλλουβιακές
αποθέσεις, σύγχρονες παράκτιες αποθέσεις, αλλουβιακά ριπίδια, ερυθρογή και συνεκτικά
κροκαλοπαγή. Οι τριτογενείς αποθέσεις συνίστανται από: λιμναίες αποθέσεις, ψαμμίτες,
ψαμμιτομάργες και αργίλους, τραβερτινοειδείς ασβεστόλιθους, άμμους με κατά θέσεις
ψαμμίτες, κροκαλοπαγή, αμμούχες μάργες και γύψους. Το πάχος των σχηματισμών
κυμαίνεται από μερικές δεκάδες μέτρα στα περιθώρια της ιζηματογενούς λεκάνης και
υπερβαίνει τα 550 m στην παράκτια περιοχή Ακροποτάμου (ΙΓΜΕ., 2010).
Στο υπόγειο υδατικό σύστημα Οφρυνίου εντοπίζονται ουσιαστικά δύο υδροφόροι
ορίζοντες. Ο φρεάτιος υδροφόρος ο οποίος αναπτύσσεται στις παράκτιες τεταρτογενείς
αποθέσεις και ο υπό πίεση ή μερικώς υπό πίεση υδροφόρος ορίζοντας ο οποίος συνίσταται
από επαλληλία υδροφόρων οριζόντων που διαχωρίζονται μεταξύ τους από αργίλους και
μάργες. Mε βάση δεδομένα υδρογεωτρήσεων (ΙΓΜΕ., 2010) το μέσο πάχος του υδροφόρου
συστήματος είναι 100 m περίπου και παρουσιάζει μια διακύμανση από 76 έως 130 m. Τα
τεταρτογενή ιζήματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη υδροπερατότητα σε σχέση με τα νεογενή
αντίστοιχα, αλλά έχουν μικρό πάχος (20 - 40m). Τα νεογενή ιζήματα έχουν μεγάλη
εξάπλωση και σημαντικά πάχη, αλλά συνίστανται σε μεγάλο ποσοστό από μικρής
υδροπερατότητας υλικά και κυρίως από εναλλαγές άμμου, κροκάλων και χαλίκων με
μάργες και άργιλους. Γενικά το υπόγειο υδροφόρο σύστημα χαρακτηρίζεται από μέτρια
υδροδυναμικότητα η οποία ενισχύεται και από τις πλευρικές εισροές στη λεκάνη Οφρυνίου
από τα μάρμαρα της ορεινής ζώνης του όρους Παγγαίου.
Οι συνήθεις παροχές των γεωτρήσεων είναι της τάξης των 20 – 30 m3/h, υπάρχουν όμως
κατά θέσεις γεωτρήσεις με παροχές της τάξης των 40– 80 m3/h. Να σημειωθεί ότι στην
παράκτια περιοχή Ακροποτάμου εντοπίσθηκε από το ΙΓΜΕ η ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου
(Κολιός, 2006).
Υδρολογικό Ισοζύγιο
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Από τον υπολογισμό του υδρολογικού ισοζυγίου στην υδρολογική λεκάνη Οφρυνίου
προκύπτει ότι για τη χρονική περίοδο 1996-2007 τα μέσα ετήσια κατακρημνίσματα είναι
545 mm ήτοι 75,5*106 m3, η μέση ετήσια πραγματική εξατμισοδιαπνοή 464,8 mm ήτοι
64,5*106 m3, η μέση ετήσια κατείσδυση 93 mm ήτοι 12,87*106 m3 και η μέση ετήσια
επιφανειακή απορροή 86 mm ήτοι 11,87*106 m3/έτος (ΙΓΜΕ., 2010).
Τα ετήσια ανανεώσιμα αποθέματα του προσχωματικού ΥΥΣ είναι της τάξης των 13,0*106
m3/έτος.
Απολήψεις
Από την καταγραφή και αξιολόγηση των κυριότερων μελετών – στοιχείων στο υπόγειο
υδατικό σύστημα εντοπίσθηκαν 13 υδροσημεία από τα οποία 12 είναι υδρογεωτρήσεις και
1 πηγή.
Οι καταναλώσεις διακρίνονται σε νερό για ύδρευση, άρδευση και κτηνοτροφία.
Ύδρευση: Για την ύδρευση εκτιμάται ότι απαιτούνται ποσότητες ύδατος της τάξης των
0,450*106m3/έτος. Για την κάλυψη των αναγκών αυτών χρησιμοποιούνται οκτώ (8)
υδρευτικές γεωτρήσεις που έχουν παροχές 25-50 m3/h και είναι σε λειτουργία 12 μήνες το
χρόνο με 15h/ ημέρα.
Άρδευση: Οι συνολικά αρδευόμενες εκτάσεις στην περιοχή του υπόγειου υδατικού
συστήματος ανέρχονται σε 25.000 στρ. Η άρδευση γίνεται από ιδιωτικές γεωτρήσεις.
Σύμφωνα με τις αρδευόμενες καλλιέργειες στο σύστημα Οφρυνίου εκτιμάται ότι οι
απαιτήσεις για αρδευτικό νερό είναι: Α=25.000 στρ* 578 m3/στρέμμα=14,45*106 m3/έτος
(ΥΠ.ΑΝ., 2008).
Σύμφωνα με το ΙΓΜΕ, οι απαιτήσεις σε νερό των κύριων αρδευόμενων καλλιεργειών στο
υπόγειο υδατικό σύστημα είναι: αμπέλια οινοποιίας με 250 m3/στρέμμα, αμπέλια
επιτραπέζια με 400 m3/στρέμμα, ελιές με 450 m3/στρέμμα, αμυγδαλιές με 200 m3/στρέμμα
και κηπευτικά με 600 m3/στρέμμα. Από την στρεμματική κατανομή των παραπάνω
καλλιεργειών εκτιμάται ότι οι ποσότητες του αρδευτικού νερού είναι 450 m3/στρέμμα ή
11,25*106 m3/έτος περίπου. Από την ποσότητα του αρδευτικού νερού το 10% επιστρέφει
στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, άρα η καθαρή κατανάλωση αρδευτικού νερού είναι
10,13*106 m3/έτος.
Κτηνοτροφία: Οι κτηνοτροφικές μονάδες είναι κυρίως από αιγοπρόβατα, χοιρινά και
βοοειδή. Σύμφωνα με την πληθυσμιακή κατανομή κάθε είδους, εκτιμάται ότι οι ποσότητες
νερού που καταναλώνει η κτηνοτροφία ανέρχονται σε 150 m3/ημέρα και είναι: 0,05*106
m3/έος.
Βιομηχανία - Τουρισμός: Στην περιοχή του υπόγειου υδατικού συστήματος δεν
εντοπίζονται βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αλλά μόνο τουριστικές μονάδες
στην παραλία Οφρυνίου με κατανάλωση κατά μέσο όρο 70.000 – 100.000 m3/έτος.
Το σύνολο των πραγματικών καταναλώσεων υπόγειων νερών από το υπόγειο υδατικό
σύστημα Οφρυνίου εκτιμάται περίπου: Q= 10,73*106 m3/έτος περίπου.
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Σημειώνεται ότι το ΥΥΣ Οφρυνίου περιλαμβάνεται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών
ως περιοχή άντλησης ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Ποιοτική Κατάσταση Υπόγειου Υδατικού Συστήματος
Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Οφρυνίου έχουν πραγματοποιηθεί χημικές αναλύσεις από το
ΙΓΜΕ για το έτος 2007 σε 11 γεωτρήσεις για τις οποίες υπάρχει πλήρης υδροχημική
ανάλυση. Από το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας Υπόγειων για τη
Νιτρορύπανση» έχουν πραγματοποιηθεί χημικές αναλύσεις σε 2 γεωτρήσεις για το χρονικό
διάστημα 2004-2005. Τέλος από την μελέτη «Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων
Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». (ΥΠ.ΑΝ., 2008) προέκυψε η καταγραφή
υδροχημικών αναλύσεων μόνο για 1 γεώτρηση για την χρονική περίοδο 1996-1999 η οποία
όμως δεν είναι πλήρης και παρουσιάζει αρκετά κενά κυρίως για το διάστημα 1998 – 99.
Υπολογισμός μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά θέση: Με βάση τις υφιστάμενες χημικές
αναλύσεις και την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε (κεφ. 3.1), υπολογίζονται οι μέσες τιμές
των συγκεντρώσεων των ανωτέρω υδροσημείων που διαθέτουν χρονοσειρά μετρήσεων για
τουλάχιστον 2 συνεχόμενα έτη για τις ακόλουθες ποιοτικές παραμέτρους: pH, αγωγιμότητα
(E.C), χλωριόντα (Cl), θειικά ανιόντα (SO4), νιτρικά ανιόντα (NO3), νιτρώδη (NO2) και
αμμώνιο (NH4). Σημειώνεται ότι για, το διαλυμένο οξυγόνο (Ο2), το χρώμιο (Cr), το νικέλιο
(Ni), τον μόλυβδο (Pb), το κάδμιο (Cd), το αργίλιο (Al) το αρσενικό (As), τον υδράργυρο (Hg),
το τριχλωροαιθυλένιο - τετραχλωροαιθυλένιο και τα φυτοφάρμακα δεν υπάρχουν
διαθέσιμες μετρήσεις.
Οι συγκεντρώσεις των γεωτρήσεων του δικτύου του ΙΓΜΕ επειδή παρουσιάζουν μία τιμή
για κάθε παράμετρο και μόνο για ένα έτος δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα μέσης
τιμής συγκέντρωσης. Παρόλα αυτά αξιολογούνται και σχολιάζονται συγκρίνοντάς με τις
ΑΑΤ που έχουν προσδιορισθεί σε εθνικό επίπεδο (Υ.Α.1811/ΦΕΚ.3322.Β/2011),
προκειμένου να διαμορφωθεί μια πληρέστερη εικόνα για το ποιοτικό καθεστώς του
υπόγειου υδατικού συστήματος Οφρυνίου.
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Πίνακας 4.15.1.

Πίνακας μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά παράμετρο και ανά θέση
δειγματοληψίας του υπόγειου υδατικού συστήματος Οφρυνίου
(GR1100150) και σύγκριση με τα ποιοτικά πρότυπα - ΑΑΤ.

Πίνακας 4.15.2.

Πίνακας συγκέντρωσης ανά παράμετρο και ανά θέση δειγματοληψίας
γεωτρήσεων του υπόγειου υδατικού συστήματος Οφρυνίου
(GR1100150) μόνο για τη χρονική περίοδο 2007 και σύγκριση με τα
ποιοτικά πρότυπα - ΑΑΤ.

Από τους πίνακες 4.15.1. και 4.15.2. προκύπτει ότι οι τιμές των ποιοτικών παραμέτρων των
υδροσημείων του ΥΥΣ Οφρυνίου δεν υπερβαίνουν τα ποιοτικά πρότυπα - ανώτερες
αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ).
Πιέσεις
Στο ΥΥΣ σημειώνονται ορισμένες, μικρής κλίμακας εστίες ρύπανσης από κτηνοτροφική και
βιομηχανική δραστηριότητα και από αστικά λύματα. Στην περιοχή εντοπίζεται επίσης
αγροτική δραστηριότητα. Στο ΥΥΣ παρουσιάζονται ενδείξεις υφαλμύρινσης στην παράκτια
περιοχή όπου καταγράφονται μετρήσεις αγωγιμότητας της τάξης των 2.000– 5.000 μS/cm
και όπου η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων έχει απαγορευθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Η
υφαλμύρινση είναι εντονότερη στον φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα της παράκτιας ζώνης και
το μέτωπο της υφαλμύρινσης εντοπίζεται κατά θέσεις σε απόσταση μέχρι και 2,0 έως 2,5
km από την ακτή (ΙΓΜΕ., 2010). Επίσης η απότομη αύξηση των θειικών μπορεί να
προέρχεται και από την ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου στην παράκτια περιοχή Ακροποτάμου
(Κολιός., 2006).
Διάγνωση Τάσης
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν μπορεί να διαγνωσθεί τάση ρύπανσης στις
συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων του συστήματος.
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Σχήμα 4.15.1.

Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του υπόγειου
υδατικού συστήματος Οφρυνίου (GR1100150) επί του ψηφιοποιημένου
γεωλογικού υποβάθρου (ΥΠΑΝ., 2008).

Αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ: Στο υπόγειο υδατικό σύστημα
Οφρυνίου δεν εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων – ΑΑΤ. Η ποιοτική
(χημική) του κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή και η εδαφική του κάλυψη επισημαίνεται με
πράσινο χρώμα (άρθρο 4.2. της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ).
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Σχήμα 4.15.2. Χάρτης ποιοτικής (χημικής) κατάστασης ΥΥΣ Οφρυνίου (GR1100150).
Αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης του ΥΥΣ: Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Οφρυνίου
έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις στάθμης από το ΙΓΜΕ σε 5 γεωτρήσεις για το έτος 2007.
Στο υπόγειο υδατικό σύστημα Οφρυνίου οι μέσες παροχές των γεωτρήσεων είναι 20-30
m3/h αλλά υπάρχουν και γεωτρήσεις με παροχές 40-80 m3/h.
Από τους υπολογισμούς του υδρολογικού ισοζυγίου προκύπτει ότι τα ετήσια ανανεώσιμα
αποθέματα είναι της τάξης των 13,0*106 m3/έτος. Το σύνολο των πραγματικών
καταναλώσεων υπόγειων νερών από το υπόγειο υδατικό σύστημα Οφρυνίου εκτιμάται
περίπου Q= 10,73*106 m3/έτος (ΙΓΜΕ., 2010). Οι απολήψεις αυτές δεν επηρεάζουν τα
συνδεόμενα επιφανειακά συστήματα ή τα χερσαία οικοσυστήματα.
Από την αξιολόγηση των μετρήσεων στάθμης και παροχής των γεωτρήσεων δεν
προκύπτουν ενδείξεις υπεράντλησης του υπόγειου υδατικού συστήματος. Με βάση την
εκτιμώμενη ποσότητα των συνολικών αντλήσεων που είναι μικρότερη από τα ετήσια
ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα, την μέτρια δυναμικότητα η οποία ενισχύεται και από τις
πλευρικές εισροές από τα μάρμαρα της ορεινής ζώνης του όρους Παγγαίου 11,25*106
m3/έτος περίπου. Από την ποσότητα του το 10% αρδευτικού νερού που επιστρέφει και την
καλή χημική κατάσταση του συστήματος εκτιμάται ότι η ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ
Οφρυνίου είναι καλή.
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Σχήμα 4.15.3. Χάρτης ποσοτικής κατάστασης ΥΥΣ Οφρυνίου (GR1100150).
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5.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΗΣ) – ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΥΣ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ – ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ για να είναι ένα υπόγειο υδατικό
σύστημα (ΥΥΣ) σε καλή κατάσταση πρέπει να ικανοποιεί σε όλα τα σημεία ελέγχου τα
ποιοτικά πρότυπα και τις ανώτερες αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ). Αν υπάρχουν υπερβάσεις σε ένα
ή περισσότερα σημεία ελέγχου τότε επιβάλλεται περαιτέρω έρευνα για τον χαρακτηρισμό
του ΥΥΣ.
Από την προκαταρκτική αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης (κεφ.4) και με
βάση τα διαθέσιμα στοιχεία προέκυψε ότι από τα δεκαπέντε (15) ΥΥΣ του Υδατικού
Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας μόνο τρία (3) παρουσιάζουν υπερβάσεις των
ποιοτικών προτύπων – ανώτερων αποδεκτών τιμών (ΑΑΤ) και τα οποία είναι τα ακόλουθα:




Προσχωματικό ΥΥΣ Σερρών - GR1100010
Προσχωματικό ΥΥΣ Δράμας - GR1100050
Προσχωματικό ΥΥΣ Ελευθερών – Νέας Περάμου - GR1100140

Ο περαιτέρω έλεγχος της αξιολόγησης της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης των ΥΥΣ
στηρίζεται κυρίως, όπου αυτό είναι εφικτό, σε στοιχεία – δεδομένα που αντιστοιχούν στη
τελευταία δεκαετία και πιο συγκεκριμένα στο χρονικό διάστημα 2000 - 2010. Η επιλογή
αυτού του διαστήματος γίνεται για τους ακόλουθους λόγους:





5.1.

να είναι εφικτή με βάση τα δεδομένα μετρήσεων η αναγνώριση των τάσεων
δεδομένου ότι ως επίπεδο αναφοράς προτείνεται το έτος 2003.
να αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα των συστηματικών μετρήσεων του ΙΓΜΕ οι
οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο για το χρονικό διάστημα 20002008.
να μπορεί να γίνει, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, ο προσδιορισμός νέων –
αναθεωρημένων ανώτερων αποδεκτών τιμών (ΑΑΤ) των ΥΥΣ που διατρέχουν τον
κίνδυνο να μην πετύχουν καλή χημική κατάσταση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3
(παρ.3 & 8) της ΚΥΑ 39626/2208/2009.

ΥΥΣ ΣΕΡΡΩΝ – GR1100010

Το προσχωματικό υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Σερρών (GR1100010) ανήκει στη λεκάνη
απορροής του ποταμού Στρυμόνα (ΛΑΠ GR06) και έχει έκταση 2.245,50 km2.
Αποτελείται από τεταρτογενείς αποθέσεις και νεογενή ιζήματα. Οι τεταρτογενείς αποθέσεις
στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές υδραυλικής αγωγιμότητας και
αποθηκευτικής ικανότητας. Οι νεογενείς αποθέσεις διαμορφώνουν αξιόλογους υπό πίεση
υδροφόρους ορίζοντες. Το υπόγειο υδατικό σύστημα Σερρών, αποτελεί το κυριότερο σε
δυναμικότητα υδροφόρο σύστημα του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας.
Διασχίζεται από τον ποταμό Στρυμόνα ο οποίος μαζί με τις απορροές του ρέματος
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Κρουσοβίτη και του ποταμού Αγγίτη τροφοδοτεί το προσχωματικό υδροφόρο σύστημα.
Επίσης τροφοδοτείται και από πλευρικές μεταγγίσεις υπογείων νερών των καρστικών
υδροφόρων των συστημάτων Αγκίστρου, Μενοικίου – Φαλακρού και Παγγαίου.

5.1.1.

Αξιολόγηση Ποιοτικής (Χημικής) Κατάστασης

Στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Σερρών για το χρονικό διάστημα 2000 – 2010 έχουν καταγραφεί
τα αποτελέσματα υδροχημικών αναλύσεων συνολικά για 110 υδροσημεία (109 γεωτρήσεις
και 1 πηγή). Από τα υδροσημεία αυτά υπολογίσθηκαν μέσες συγκεντρώσεις για 85
υδροσημεία (84 γεωτρήσεις και 1 πηγή) τα οποία διαθέτουν χρονοσειρά μετρήσεων για
δύο τουλάχιστον συνεχόμενα έτη για τη χρονική περίοδο 2000 – 2010 και τα οποία
παρατίθενται στον πίνακα 5.1. που ακολουθεί. Η διακύμανση των μέσων συγκεντρώσεων
των ποιοτικών παραμέτρων του ΥΥΣ Σερρών είναι η ακόλουθη:















pH από 7,35 έως 8,21
αγωγιμότητα (EC) από 320 έως 2288 μS/cm.
διαλελυμένο (Ο2) από 73,0 έως 94,0 mg/lt.
χλωριόντα (Cl) από 4,45 έως 303,45 mg/lt.
θειικά ανιόντα (SO4) από 10,0 έως 941,25 mg/lt.
νιτρικά ανιόντα (ΝΟ3) από 4,0 έως 96,0 mg/lt.
νιτρώδη (ΝΟ2) από 0,01 έως 3,04 mg/lt.
αμμώνιο (ΝΗ4) από 0,01 έως 3,52 mg/lt.
χρώμιο (Cr) από 5,0 έως 120,0 μg/lt.
νικέλιο (Ni) στα 10,0 μg/lt.
μόλυβδος (Pb) από 5,0 έως 10,0 μg/lt.
κάδμιο (Cd) από 1,0 έως 17,0 μg/lt.
αρσενικό (As) από 5,0 έως 107,5 μg/lt.
αργίλιο (Al) από 5,0 έως 100,0 μg/lt.

Σημειώνεται ότι για τον υδράργυρο και το τριχλωροαιθυλένιο -τετραχλωροαιθυλένιο δεν
υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις.
Στον πίνακα των μέσων συγκεντρώσεων (πίνακας 5.1.1.) που ακολουθεί δίνονται επίσης και
οι τιμές των ποιοτικών προτύπων και των ανώτερων αποδεκτών τιμών (ΑΑΤ) που ορίζονται
σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με την Υ.Α.1811/2011 καθώς και το 75% των παραμετρικών
τιμών τους. Από τη σύγκριση των τιμών αυτών με τις τιμές των μέσων συγκεντρώσεων
προκύπτουν τα ακόλουθα:
Από τα 83 υδροσημεία τα 28 εμφανίζουν υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων – ανώτερων
αποδεκτών τιμών (ΑΑΤ) στις ακόλουθες ποιοτικές παραμέτρους: θειικά ανιόντα (SO4),
νιτρικά ανιόντα (ΝΟ3), νιτρώδη (ΝΟ2), αμμώνιο (ΝΗ4), χρώμιο (Cr), κάδμιο (Cd) και αρσενικό
(As). Ειδικότερα υπέρβαση παρουσιάζουν:





τα SO4 σε 5 υδροσημεία (10, 14, 11/Γ4, ΣΤ72, ΣΤ81)
τα ΝΟ3 σε 4 υδροσημεία (ΣΤ106Π, ΣΤ33Π, ΣΤ101, ΣΤ77)
τα ΝΟ2 σε 5 υδροσημεία (ΣΤ65Π, ΣΤ101, ΣΤ148, ΣΤ181, ΣΤ43)
το ΝH4 σε 4 υδροσημεία (ΣΤ65Π, ΣΤ140Π, ΣΤ188, ΣΤ50)
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το Cr σε 1 υδροσημείο (ΣΤ77)
το Cd σε 6 υδροσημεία (ΣΤ236, ΣΤ253, ΣΤ127, ΣΤ128, ΣΤ31, ΣΤ32)
το As σε 11 υδροσημεία (ΣΤ140, ΣΤ145, ΣΤ148, ΣΤ156, ΣΤ157, ΣΤ158, ΣΤ188, ΣΤ190,
ΣΤ43, ΣΤ50, ΣΤ70).

Οι ποιοτικές παράμετροι στις οποίες παρατηρείται υπέρβαση του 75% των ποιοτικών
προτύπων - ΑΑΤ, προσδιορίζοντας έτσι τις σημαντικές και διατηρούμενες ανοδικές τάσεις
ρύπανσης, εκτός των ανωτέρω είναι επιπλέον η αγωγιμότητα (EC), τα νιτρικά ανιόντα (ΝΟ3)
και το κάδμιο (Cd). Ειδικότερα υπέρβαση του 75% παρουσιάζουν:




Η EC σε 2 υδροσημεία (10, ΣΤ72)
τα ΝΟ3 σε 6 επιπλέον υδροσημεία (11Γ4, ΣΤ1, ΣΤ32, ΣΤ34, 1103.1FD, 1121.1FD)
το Cd σε 1 επιπλέον υδροσημείο (ΣΤ115Π)
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Πίνακας 5.1.1.

Πίνακας μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά παράμετρο και ανά θέση
δειγματοληψίας του ΥΥΣ Σερρών (GR1100010) για τη χρονική περίοδο
2000-2010. Υπέρβαση των ποιοτικών προτύπων - ΑΑΤ (πορτοκαλί
χρώμα) και του 75% των ποιοτικών προτύπων - ΑΑΤ (μπλε χρώμα).
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Σχήμα 5.1.1.

Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ Σερρών
(GR1100010) στις οποίες εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών
προτύπων και ΑΑΤ (Υ.Α.1811/ΦΕΚ.3322.Β/2011).

Οι μέσες συγκεντρώσεις των νιτρικών ανιόντων (ΝΟ3) που υπερβαίνουν τα ποιοτικά
πρότυπα των 50 mg/lt εντοπίζονται τοπικά στο ανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα του
ΥΥΣ και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές Βαμβακόφυτου, Οινούσα, Εμμανουήλ Παππάς,
Παραλίμνιο και Ροδόλιβδος. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις ΝΟ3 οφείλονται στην ρύπανση
του υπόγειου νερού λόγω ανθρωπογενούς δραστηριότητας και ειδικότερα λόγω γεωργικών
δραστηριοτήτων (αροτραίες - δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια) και λόγω
κτηνοτροφικής δραστηριότητας (χοίροι, βοοειδή και αιγοπρόβατα).
Οι μέσες συγκεντρώσεις των νιτρωδών ανιόντων (ΝΟ2) που υπερβαίνουν την ΑΑΤ των 0,5
mg/lt εντοπίζονται τοπικά στο βορειοδυτικό τμήμα του ΥΥΣ στις περιοχές Χρυσοχώραφα και
Λιθότοπος και στο κεντρικό – ανατολικό τμήμα στις περιοχές Παραλίμνιο και Πεθελινός. Οι
αυξημένες συγκεντρώσεις ΝΟ2 οφείλονται στην ρύπανση του υπόγειου νερού λόγω
ανθρωπογενούς δραστηριότητας γεωργικών δραστηριοτήτων (αροτριαίες και δενδρώδεις
καλλιέργειες) και λόγω έντονης κτηνοτροφικής δραστηριότητας (χοίροι, βοοειδή, βουβάλια
και αιγοπρόβατα).
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Οι μέσες συγκεντρώσεις του αμμωνίου (ΝΗ4) που υπερβαίνουν την ΑΑΤ των 0,5 mg/lt
εντοπίζονται τοπικά στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του ΥΥΣ στις περιοχές Μητρούσι,
Κωσταντινάτο και Επτάμυλοι. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις ΝΗ4 οφείλονται στην μόλυνση
του υπόγειου νερού από οργανικές ουσίες. Στις περιοχές αυτές εκτός από τη γεωργική
(αροτραίες και δενδρώδεις καλλιέργειες) και κτηνοτροφική (βοοειδή και αιγοπρόβατα)
δραστηριότητα εντοπίζεται και βιομηχανική δραστηριότητα (βιομηχανία κρέατος,
επεξεργασία ντομάτας και γαλακτοβιομηχανία).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ΥΥΣ ανήκει στην επιφανειακή λεκάνη Στρυμόνα που έχει
χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητη περιοχή στη νιτρορύπανση, σύμφωνα με ΚΥΑ
20419/2522/2001.

Σχήμα 5.1.2.

Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ Σερρών
(GR1100010) στις οποίες εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών
προτύπων νιτρικών ανιόντων ΝΟ3 (πράσινο χρώμα) και των ΑΑΤ νιτρωδών
ανιόντων ΝΟ2 (μπλε χρώμα) και αμμωνίου ΝΗ4 (κόκκινο χρώμα).

Οι μέσες συγκεντρώσεις των θειικών ανιόντων (SO4) που υπερβαίνουν την ΑΑΤ των 250
mg/lt εντοπίζονται στο νότιο τμήμα του ΥΥΣ στις περιοχές Τραγίλου, Ευκαρπίας και
Μαυροθάλασσας και τοπικά στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα στις περιοχές Πεθελινού και
Γαζώρου. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις SO4 σχετίζονται με το γεωλογικό υπόβαθρο της
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περιοχής και συγκεκριμένα με την παρουσία νεογενών ιζημάτων με υψηλή περιεκτικότητα
σε γύψο και άλατα.

Σχήμα 5.1.3.

Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ Σερρών
(GR1100010) στις οποίες εντοπίζονται υπερβάσεις της ΑΑΤ των θειικών SO4.

Οι μέσες συγκεντρώσεις του αρσενικού (As) που υπερβαίνουν την ΑΑΤ των 10 μg/lt
εντοπίζονται στο βορειοδυτικό τμήμα του ΥΥΣ στην περιοχή Χρυσοχώραφα και Κερκίνη και
στο κεντρικό τμήμα στις περιοχές Μητρούσι, Θέρμες και Φλάμπουρο. Οι αυξημένες
συγκεντρώσεις As σχετίζονται με τη ύπαρξη του γεωθερμικού πεδίου Χρυσοχώραφου και
του γεωθερμικού πεδίου Νιγρίτας.
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Σχήμα 5.1.4.

Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ Σερρών
(GR1100010) στις οποίες εντοπίζονται υπερβάσεις της ΑΑΤ του Αρσενικού As.

Οι μέσες συγκεντρώσεις του καδμίου (Cd) που υπερβαίνουν την ΑΑΤ των 5 μg/lt
εντοπίζονται στο βορειοδυτικό τμήμα του ΥΥΣ στην περιοχή Χρυσοχώραφα και στο δυτικό κεντρικό τμήμα στις περιοχές Άνω Καμήλα, Στρυμονικό και Δημητρίτσιο. Οι αυξημένες
συγκεντρώσεις Cd πιθανά να οφείλονται σε ανθρωπογενή δραστηριότητα (φυτοφάρμακα).
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Σχήμα 5.1.5.

Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ Σερρών
(GR1100010) στις οποίες εντοπίζονται υπερβάσεις της ΑΑΤ του καδμίου - Cd

Από τις μέσες συγκεντρώσεις των ποιοτικών παραμέτρων που υπερβαίνουν τα ποιοτικά
πρότυπα και της ΑΑΤ τα νιτρικά ανιόντα, τα νιτρώδη ανιόντα και το αμμώνιο οφείλονται σε
ανθρωπογενείς πιέσεις ενώ οι τα θειικά ανιόντα, το αρσενικό και το κάδμιο οφείλονται στο
φυσικό υπόβαθρο (γεωλογικοί σχηματισμοί – γεωθερμικό πεδίο). Επίσης η μέση τιμή
συγκέντρωσης των χλωριόντων στο νότιο τμήμα του ΥΥΣ οφείλεται στην παλαιογεωγραφική
εξέλιξη της περιοχής (εγκλωβισμός υφάλμυρων φάσεων).
Για την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης του ΥΥΣ λαμβάνονται υπόψη τα υδροσημεία
με υπερβάσεις των ποιοτικών παραμέτρων – ΑΑΤ λόγω ανθρωπογενών πιέσεων και όχι
φυσικών διεργασιών. Συνεπώς από τα 83 υδροσημεία τα 17 παρουσιάζουν υπερβάσεις
δηλαδή ποσοστό ~ 20.5 % που είναι λίγο μεγαλύτερο από το ποσοστό του 20% του συνόλου
των υδροσημείων του συστήματος. Όμως λόγω της πολύ μεγάλης έκτασης του ΥΥΣ και του
τοπικού χαρακτήρα όσον αφορά τη χωρική κατανομή των υδροσημείων που παρουσιάζουν
υπερβάσεις που οφείλονται σε ανθρωπογενείς πιέσεις η ποιοτική (χημική) του κατάσταση
του ΥΥΣ Σερρών χαρακτηρίζεται καλή και η εδαφική του κάλυψη επισημαίνεται με πράσινο
χρώμα (άρθρο 4.2. της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ).
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Υφαλμύρινση
Συνθήκες υφαλμύρινσης του υπόγειου υδατικού δυναμικού, με αυξημένες συγκεντρώσεις
χλωριόντων (Cl), εντοπίζονται στο νότιο τμήμα του ΥΥΣ, στην περιοχή Ιβήρων – Μύρκινου –
Αμφίπολης. Το φαινόμενο της υφαλμύρινσης δεν αποδίδεται μόνο σε υπεραντλήσεις αλλά
και στον υπόγειο εγκλωβισμό παλαιών, υφάλμυρων φάσεων (παλαιογεωγραφική εξέλιξη).
Από την αξιολόγηση των τιμών του συντελεστή Revelle που υποδηλώνει τη διείσδυση ή όχι
της θάλασσας, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεντρώσεις των υπόλοιπων ιόντων αλλά και τις
γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες, προκύπτει ότι μόνο για τις γεωτρήσεις της
Αμφίπολης η απόκλιση οφείλεται στη διείσδυση της θάλασσας (Λαζαρίδου, 2001).

Σχήμα 5.1.6.

Χάρτης ποιοτικής (χημικής) κατάστασης ΥΥΣ Σερρών (GR1100010).

Συσχέτιση με Επιφανειακά Ύδατα – Χερσαία οικοσυστήματα
Όσον αφορά τα επιφανειακά ύδατα το ΥΥΣ διασχίζεται από τον ποταμό Στρυμόνα ο οποίος
μαζί με τις απορροές του ρέματος Κρουσοβίτη και του ποταμού Αγγίτη (νότιο τμήμα)
τροφοδοτεί το προσχωματικό υδροφόρο σύστημα. Ο ποταμός Στρυμόνας διασχίζει με
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διεύθυνση βορράς – νότος όλο το ΥΥΣ μαζί με μεγάλο πλήθος αρδευτικών και
αποστραγγιστικών καναλιών. Ο ποταμός τροφοδοτεί το ΥΥΣ στο βόρειο και κεντρικό τμήμα
του ενώ στο νότιο τμήμα δέχεται υπόγειες απορροές (ΙΓΜΕ., 2010). Η μεγαλύτερη ενίσχυση
του υπόγειου υδατικού δυναμικού πραγματοποιείται στο βόρειο τμήμα και πιο
συγκεκριμένα από την περιοχή Σιδηρόκαστρο – Πετρίτσι έως τη λίμνη Κερκίνη.
Συνεπώς για την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης του ΥΥΣ Σερρών θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη και η χημική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων του ποταμού Στρυμόνα τόσο
στο βόρειο και κεντρικό τμήμα (ζώνες τροφοδοσίας) όσο και στο νότιο (υπόγειες
απορροές).
Όσον αφορά τα χερσαία οικοσυστήματα στο ΥΥΣ η υφαλμύρινση που εντοπίζεται στο νότιο
τμήμα του πιθανά να επηρεάζει την προστατευόμενη περιοχή «Εκβολές Ποταμού
Στρυμόνα» (SPASCI GR1260002).

5.1.2.

Αξιολόγηση Ποσοτικής Κατάστασης

Η τροφοδοσία των υδροφόρων οριζόντων του ΥΥΣ εξασφαλίζεται άμεσα από τις
βροχοπτώσεις και έμμεσα α)από τις διηθήσεις της επιφανειακής απορροής (χείμαρροι,
ποταμοί, πηγές) και β)από τις πλευρικές μεταγγίσεις υπόγειων νερών των καρστικών
υδροφόρων συστημάτων Αγκίστρου, Μενοικίου Παγγαίου. Οι έμμεσες τροφοδοσίες που
δέχεται το προσχωματικό υπόγειο σύστημα είναι πολύ σημαντικές με κυριότερες αυτές του
ποταμού Στρυμόνα, του ρέματος Κρουσοβίτη και εν μέρει του ποταμού Αγγίτη.
Από τους υπολογισμούς του υδρολογικού ισοζυγίου προκύπτει ότι το ΥΥΣ Σερρών δέχεται
φυσική ανατροφοδότηση της τάξης των 330 - 350*106 m3/έτος. Το σύνολο των απολήψεων
εκτιμάται περίπου 170*106 m3/έτος (ΙΓΜΕ., 2010). Η ποσότητα των αντλήσεων από το
υδατικό σύστημα είναι μικρότερη από τα ετησίως ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα. Οι
απολήψεις αυτές δεν επηρεάζουν τα συνδεόμενα επιφανειακά συστήματα ή τα χερσαία
οικοσυστήματα.
Στα όρια του ΥΥΣ Σερρών για το χρονικό διάστημα 2000 – 2008 έχουν πραγματοποιηθεί από
το ΙΓΜΕ μετρήσεις στάθμης σε 210 γεωτρήσεις και μετρήσεις παροχής σε 1 πηγή. Στα
διαγράμματα 5.1.7 και 5.1.8 που ακολουθούν δίνεται η διακύμανση στάθμης
χαρακτηριστικών γεωτρήσεων στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του ΥΥΣ.
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Σχήμα 5.1.7.

Διάγραμμα διακύμανσης στάθμης γεωτρήσεων κεντρικού τμήματος
υπόγειου υδατικού συστήματος Σερρών για το χρονικό διάστημα 2004 2007.
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Σχήμα 5.1.8.
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Διάγραμμα διακύμανσης στάθμης γεωτρήσεων ανατολικού τμήματος
υπόγειου υδατικού συστήματος Σερρών για το χρονικό διάστημα 2004 2008.

Από τα ανωτέρω διαγράμματα προκύπτει ότι η μεταβολή της στάθμης των υπόγειων
υδροφόρων του προσχωματικού συστήματος σε ετήσια και υπερετήσια βάση δεν
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παρουσιάζει ιδιαίτερες μεταβολές. Παρουσιάζει εποχιακές διακυμάνσεις οι οποίες
αφορούν τις περιόδους υψηλής και χαμηλής στάθμης των υπόγειων υδάτων.
Στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του υδροφόρου συστήματος η μεγαλύτερη πτώση στάθμης
παρατηρήθηκε το έτος 2005, γεγονός που οφείλεται στην μείωση των βροχοπτώσεων ενώ
το έτος 2006 υπήρξε πλήρης επαναπλήρωση των απωλειών της υπόγειας στάθμης των
υδροφόρων στρωμάτων.
Στη ζώνη που οριοθετείται μεταξύ των πρώην δημοτικών διαμερισμάτων Εμ. Παππά,
Τούμπας, Παραλιμνίου, Πεθελινού, Αγ. Δημητρίου και Μαυροθάλασσας, στο ανατολικό
τμήμα του ΥΥΣ, η συνεχής μείωση της πιεζομετρικής επιφάνειας υποδηλώνει συνθήκες
υπερεκμετάλλευσης του υπόγειου υδροφόρου.
Οι μεγαλύτερες πτώσεις στάθμης (1.5 έως 5.5 m) παρατηρούνται στο νότιο τμήμα του
υπόγειου υδατικού συστήματος όπου η άρδευση γίνεται με γεωτρήσεις με αποτέλεσμα την
υπερεκμετάλλευση των υδροφόρων στρωμάτων (ΙΓΜΕ., 2010).
Από την αξιολόγηση των μετρήσεων στάθμης των γεωτρήσεων, την εκτιμώμενη ποσότητα
των συνολικών αντλήσεων που είναι μικρότερη από τα ετήσια ανανεώσιμα υδατικά
αποθέματα και την καλή χημική κατάσταση του συστήματος προκύπτει ότι η ποσοτική
κατάσταση στο σύνολο του ΥΥΣ Σερρών είναι καλή.
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Σχήμα 5.1.9.

5.1.3.

Χάρτης ποσοτικής κατάστασης ΥΥΣ Σερρών (GR1100010).

Αξιολόγηση Τάσεων

Ως επίπεδο αναφοράς για τον εντοπισμό των τάσεων του ΥΥΣ Σερρών χρησιμοποιούνται οι
μέσες συγκεντρώσεις του έτους 2002 επτά (7) γεωτρήσεων του ΙΓΜΕ. Η επιλογή των
ανωτέρω υδροσημείων έγινε με βάση το μήκος της χρονοσειράς μετρήσεων των ποιοτικών
τους παραμέτρων. Σύμφωνα με το Παράρτημα (annex) 10.6. του Κατευθυντήριου Κειμένου
(GD)18, η αναγνώριση των τάσεων γίνεται με βάση δεδομένα διάρκειας όχι μικρότερης των
8 και όχι μεγαλύτερης των 15 ετών. Λόγω όμως του ότι δεν υπάρχουν δεδομένα μετρήσεων
μετά το 2008 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα βάσης στοιχεία της τελευταίας
6ετίας που αντιστοιχούν σε ένα διαχειριστικό κύκλο.
Οι 7 γεωτρήσεις με κωδικούς 10, 14, 16, 17, 11/Γ2, 11/Γ3 και 11/Γ4 είναι τα μόνα
υδροσημεία που διαθέτουν πλήρεις μετρήσεις με μέγιστη διάρκεια 6 κοινά έτη
(διαχειριστικός κύκλος) στο χρονικό διάστημα 2002 – 2008. Συνεπώς ως έτος αναφοράς
ορίζεται το έτος 2002.
Για την αποφυγή στρεβλώσεων λόγω εποχικότητας τα δεδομένα των υδροσημείων
διαχωρίζονται με βάση την περίοδο της υψηλής και χαμηλής στάθμης των υπόγειων νερών.
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Επίσης ως σημαντική ανοδική τάση μιας παραμέτρου θεωρείται εκείνη για την οποία ο
ρυθμός αύξησης της συγκέντρωσης της είναι μεγαλύτερος από το 10% της ΑΑΤ της
παραμέτρου και ως σημείο εκκίνησης για την αναστροφή της, το 75% της ΑΑΤ.
Στον πίνακα 5.1.2. που ακολουθεί δίνονται οι διαθέσιμες μετρήσεις των ανωτέρω
υδροσημείων για την περίοδο της υψηλής στάθμης των υπόγειων νερών για το χρονικό
διάστημα 2000-2008. Συγκρίνοντας τη διακύμανση των τιμών των ποιοτικών παραμέτρων
με τις συγκεντρώσεις του επιπέδου αναφοράς (2002) διαπιστώνονται τα ακόλουθα:
Παρατηρούμενες ανοδικές τάσεις εντοπίζονται στις συγκεντρώσεις της ηλεκτρικής
αγωγιμότητας (E.C) στις γεωτρήσεις 10, 16 και 17. Ως σημείο έναρξης για την αναστροφή
των τάσεων ορίζεται το 75% της ΑΑΤ της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (E.C) δηλαδή η τιμή των
1.875 μS/cm.
Ως σημαντικός ρυθμός αύξησης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (E.C) για το χρονικό διάστημα
2002-2008 θεωρείται η τιμή των 250 μS/cm που αντιστοιχεί στο 10% της ΑΑΤ που είναι
2.500 μS/cm.
Στην γεώτρηση 10 η οποία βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του ΥΥΣ ο ρυθμός αύξησης της
συγκέντρωσης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (E.C) είναι ίσος με 240,5 μS/cm (9,6%) και δεν
ξεπερνάει το 10% της ΑΑΤ.
Στην γεώτρηση 16 η οποία βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του ΥΥΣ ο ρυθμός αύξησης της
συγκέντρωσης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (E.C) είναι ίσος με 14,57 μS/cm (0,6%) και δεν
ξεπερνάει το 10% της ΑΑΤ.
Στην γεώτρηση 17 η οποία βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του ΥΥΣ ο ρυθμός αύξησης
της συγκέντρωσης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (E.C) είναι ίσος με 33,0 μS/cm (1,3%) και
δεν ξεπερνάει το 10% της ΑΑΤ.
Στις γεωτρήσεις 14, 11/Γ2, 11/Γ3 και 11/Γ4 δεν παρατηρείται αυξητική τάση σε καμία από
τις ποιοτικές παραμέτρους.
Από την αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων προκύπτει ότι το ΥΥΣ Σερρών στο σύνολό
του δεν παρουσιάζει ανοδική τάση ρύπανσης όσον αφορά τις συγκεντρώσεις της
ηλεκτρικής αγωγιμότητας.

Πίνακας 5.1.2.

Πίνακας μετρήσεων των ποιοτικών παραμέτρων των υδροσημείων
ελέγχου εκτίμησης τάσης του ΥΥΣ Σερρών (GR1100010) για την περίοδο
υψηλής στάθμης των υπόγειων νερών της χρονικής περιόδου 2000-2008.
Με κίτρινο επισημαίνονται οι συγκεντρώσεις της περιόδου αναφοράς
και με πράσινο οι συγκεντρώσεις που αξιολογούνται για την εκτίμηση
της τάσης.
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Σχήμα 5.1.10. Διαγράμματα τάσεων της συγκέντρωσης ηλεκτρικής αγωγιμότητας (E.C) των
γεωτρήσεων 10, 16 και 17 του ΥΥΣ Σερρών (GR1100010) για το χρονικό
διάστημα 2002-2008.
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Σχήμα 5.1.11. Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ Σερρών
(GR1100010) που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση τάσεων.
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5.2.

ΥΥΣ ΔΡΑΜΑΣ – GR1100050

Το προσχωματικό υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Δράμας (GR1100050), ανήκει στην
λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα (ΛΑΠ GR06) και έχει έκταση 736,14 km2. Με τα
επιφανειακά ύδατα συσχετίζεται με τον ποταμό Αγγίτη και τα Τενάγη Φιλλίπων και με τα
χερσαία οικοσυστήματα - προστατευόμενες περιοχές συσχετίζεται: SPA GR1260009
(Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου-Μενοίκιον), SPA GR1140009 (Όρος Φαλακρό).
Το κοκκώδες σύστημα Δράμας αποτελείται από τεταρτογενείς αποθέσεις και νεογενή
ιζήματα. Η τροφοδοσία του υπόγειου υδροφόρου προέρχεται από τις βροχοπτώσεις και τις
επιφανειακές απορροές που τροφοδοτούν τον φρεάτιο υδροφόρο και εν συνεχεία τον
μερικώς υπό πίεση υπόγειο υδροφόρο.

5.2.1.

Αξιολόγηση Ποιοτικής (Χημικής) Κατάστασης

Στα όρια του υπόγειου υδατικού συστήματος Δράμας (GR1100050) για το χρονικό διάστημα
2000 – 2010 έχουν καταγραφεί τα αποτελέσματα υδροχημικών αναλύσεων συνολικά για 30
υδροσημεία (29 γεωτρήσεις και 1 πηγή). Από τα υδροσημεία αυτά υπολογίσθηκαν μέσες
συγκεντρώσεις για 25 υδροσημεία (24 γεωτρήσεις και 1 πηγή) τα οποία διαθέτουν
χρονοσειρά μετρήσεων για δύο τουλάχιστον συνεχόμενα έτη για τη χρονική περίοδο 2000 –
2010 και τα οποία παρατίθενται στον πίνακα 5.2.1. που ακολουθεί.
Η διακύμανση των μέσων συγκεντρώσεων των ποιοτικών παραμέτρων του ΥΥΣ Δράμας
είναι η ακόλουθη:












pH από 7,11 έως 8,65
αγωγιμότητα (EC) από 317 έως 1836 μS/cm.
χλωριόντα (Cl) από 2,45 έως 57,6 mg/lt.
θειικά ανιόντα (SO4) από 10,0 έως 110,05 mg/lt.
νιτρικά ανιόντα (ΝΟ3) από 5,0 έως 140,3 mg/lt.
νιτρώδη (ΝΟ2) από 0,01 έως 32,4 mg/lt.
αμμώνιο (ΝΗ4) από 0,01 έως 71,2 mg/lt.
χρώμιο (Gr) στα 10,0 μg/lt.
νικέλιο (Ni) στα 10,0 μg/lt.
μόλυβδος (Pb) στα 10,0 μg/lt.
αργίλιο (Al) από 100,0 έως 400,0 μg/lt.

Σημειώνεται ότι για το διαλυμένο οξυγόνο Ο2, το αρσενικό As, το κάδμιο Cd, τον υδράργυρο
(Hg) και το τριχλωροαιθυλένιο - τετραχλωροαιθυλένιο δεν υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις.
Στον πίνακα των μέσων συγκεντρώσεων (πίνακας 5.2.1.) δίνονται επίσης και οι τιμές των
ποιοτικών προτύπων και ανώτερων αποδεκτών τιμών (ΑΑΤ) που ορίζονται σε εθνικό
επίπεδο σύμφωνα με την Υ.Α.1811/ΦΕΚ.3322.Β/2011 καθώς και το 75% των παραμετρικών
τιμών τους. Από τη σύγκριση των τιμών αυτών με τις τιμές των μέσων συγκεντρώσεων
προκύπτουν τα ακόλουθα:
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Από τα 25 υδροσημεία τα 6 εμφανίζουν υπέρβαση των ποιοτικών προτύπων – ΑΑΤ.
Ειδικότερα υπέρβαση παρουσιάζουν:





τα ΝΟ3 σε 3 υδροσημεία (ΔΓ11, ΔΓ13, 1111.2Fi)
τα ΝΟ2 σε 3 υδροσημεία (ΔΓ11, ΔΓ13, 1111.2Fi)
το ΝH4 σε 4 υδροσημεία (ΔΓ11, ΔΓ16, 1111.2Fi, 1112.2Fi)
το Al σε 1 υδροσημείο (35)

Οι ποιοτικές παράμετροι στις οποίες παρατηρείται υπέρβαση του 75% των ποιοτικών
προτύπων και ΑΑΤ, προσδιορίζοντας έτσι τις σημαντικές και διατηρούμενες ανοδικές τάσεις
ρύπανσης, είναι τα νιτρικά ανιόντα (ΝΟ3) και το αμμώνιο (ΝΗ4). Ειδικότερα υπέρβαση του
75% παρουσιάζουν :



τα ΝΟ3 σε 4 υδροσημεία (33, 1104.1FD, 1110.1Fi, 1110.2Fi )
το ΝH4 σε 1 υδροσημείο (ΔΓ13)

Πίνακας 5.2.1.

Πίνακας μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά παράμετρο και ανά θέση
δειγματοληψίας του ΥΥΣ Δράμας (GR1100050) για τη χρονική περίοδο
2000-2010. Υπέρβαση των ποιοτικών προτύπων - ΑΑΤ (πορτοκαλί
χρώμα) και του 75% των ποιοτικών προτύπων - ΑΑΤ (μπλε χρώμα).
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Σχήμα 5.2.1.

Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ Δράμας
(GR1100050) στις οποίες εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών
προτύπων – ΑΑΤ.

Οι μέσες συγκεντρώσεις των νιτρικών ανιόντων (ΝΟ3), των νιτρωδών ανιόντων (ΝΟ2) και
του αμμωνίου (ΝΗ4) που υπερβαίνουν τα ποιοτικά πρότυπα – ΑΑΤ εντοπίζονται στο
κεντρικό τμήμα του πεδινού αναπτύγματος και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές Φωτολίβος,
Μαυρολεύκη, Νεροφράκτης και Αγ. Παρασκευή. Οι αυξημένες τιμές των ανωτέρω
ποιοτικών παραμέτρων οφείλονται σε ανθρωπογενή δραστηριότητα και ειδικότερα σε
γεωργική (αροτραίες και δενδρώδεις καλλιέργειες) και κτηνοτροφική (χοίροι, βοοειδή και
αιγοπρόβατα) δραστηριότητα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω των ανωτέρω
υπερβάσεων το ΥΥΣ ανήκει στην επέκταση της επιφανειακής λεκάνης Στρυμόνα που
προτείνεται για θέσπιση ως ευπρόσβλητη περιοχή στη νιτρορύπανση, σύμφωνα με τα
κριτήρια του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 16190/1335 (βλ.Π2).
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Σχήμα 5.2.2.

Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ Δράμας
(GR1100050) στις οποίες εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών
προτύπων - ΑΑΤ των ΝΟ3, ΝΟ2 και ΝΗ4 (μπλε χρώμα) και του Al (κόκκινο
χρώμα).

Συνεπώς στο ΥΥΣ Δράμας από τα 25 υδροσημεία τα 5 παρουσιάζουν υπερβάσεις που
οφείλονται σε ανθρωπογενή δραστηριότητα δηλαδή ποσοστό 20%. Όμως λόγω του τοπικού
χαρακτήρα όσον αφορά τη χωρική κατανομή των υδροσημείων που παρουσιάζουν
υπερβάσεις λόγω ανθρωπογενών πιέσεων σε σχέση με την έκταση του ΥΥΣ, η ποιοτική
(χημική) κατάσταση του ΥΥΣ Δράμας χαρακτηρίζεται καλή και η εδαφική του κάλυψη
επισημαίνεται με πράσινο χρώμα (άρθρο 4.2. της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ).
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Σχήμα 5.2.3.

Χάρτης ποιοτικής (χημικής) κατάστασης ΥΥΣ Δράμας (GR1100050).

Συσχέτιση με Επιφανειακά Ύδατα – Χερσαία οικοσυστήματα
Όσον αφορά τα επιφανειακά ύδατα το ΥΥΣ Δράμας χαρακτηρίζεται από την παρουσία του
ποταμού Αγγίτη και την τεχνική τάφρο Φιλλίπων.
Ο ποταμός Αγγίτης ο οποίος ξεκινάει από τις καρστικές πηγές του Μααρά ακολουθεί τη
δυτική πλευρά της ταφρολεκάνης Δράμας και δέχεται τις επιφανειακές απορροές των
ανατολικών παρυφών του Μενοίκιου όρους.
Στο ανατολικό τμήμα του ΥΥΣ κύριο στοιχείο του υδρογραφικού δικτύου αποτελεί η τεχνική
τάφρος Φιλίππων η οποία δέχεται τις απορροές των πηγών του όρους Παγγαίου, του όρους
Συμβόλου, των πηγών Βοϊράνης από τα Όρη Λεκάνης, το χείμαρρο Αγ.Βαρβάρα από τις
ομώνυμες πηγές στην πόλη της Δράμας και το χείμαρρο των πηγών Μυλοποτάμου. Οι
πηγές Δράμας και Μυλοποτάμου εκφορτίζονται από το καρστικό σύστημα του όρους
Φαλακρό.
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Τέλος η χημική κατάσταση του ΥΥΣ δεν επηρεάζει τα χερσαία οικοσυστήματα προστατευόμενες της Κοιλάδας Τιμίου Προδρόμου-Μενοικίου (SPA GR1260009) και του
Όρους Φαλακρού (SPA GR1140009).

5.2.2.

Αξιολόγηση Ποσοτικής Κατάστασης

Στο ΥΥΣ Δράμας (GR1100050) και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι υπάρχουν
περίπου 1.650 υδρογεωτρήσεις και 25 πηγαίες αναβλύσεις. Κύρια πηγή τροφοδοσίας του
εκτός από τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα και τις διηθήσεις των ποταμών και των
χειμάρρων αποτελούν και οι πλευρικές υπόγειες εισροές των καρστικών συστημάτων που
το περιβάλλουν.
Στο ΥΥΣ αναπτύσσεται ένας ελεύθερος - φρεάτιος υδροφόρος ορίζοντας και στα βαθύτερα
στρώματα ένας μερικώς υπό πίεση υδροφόρος ορίζοντας Στο κεντρικό τμήμα του ΥΥΣ η
δυναμικότητα του υπόγειου υδροφόρου είναι σχετικά περιορισμένη, λόγω της μειωμένης
τροφοδοσίας από τις καρστικές υπόγειες εισροές.
Τα ανανεώσιμα αποθέματα του κοκκώδους υπόγειου υδατικού συστήματος εκτιμώνται
περίπου 75*106 m3. Oι απολήψεις από το υδροφόρο σύστημα της Δράμας
πραγματοποιούνται κυρίως για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών. Οι ετήσιες απολήψιμες
ποσότητες υπόγειου νερού είναι της τάξης των 20*106 m3. Η ποσότητα των αντλήσεων από
το υδατικό σύστημα είναι μικρότερη από τα ετησίως ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα. Οι
απολήψεις αυτές δεν επηρεάζουν τα συνδεόμενα επιφανειακά συστήματα ή τα χερσαία
οικοσυστήματα.
Για το χρονικό διάστημα 2000 – 2008 έχουν πραγματοποιηθεί από το ΙΓΜΕ συστηματικές
μετρήσεις στάθμης σε 15 γεωτρήσεις και μετρήσεις παροχής σε 1 πηγή. Στα διαγράμματα
5.2.4 και 5.2.5 που ακολουθούν δίνεται η διακύμανση στάθμης χαρακτηριστικών
γεωτρήσεων του φρεάτιου και του υπό πίεση υπόγειου υδροφόρου.
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Σχήμα 5.2.4.

Διάγραμμα διακύμανσης στάθμης γεωτρήσεων ΔΓ10, ΔΓ18 και ΔΓ22 του
φρεάτιου υδροφόρου ορίζοντα του υπόγειου υδατικού συστήματος
Δράμας (GR1100050) για τη χρονική περίοδο 2005 - 2008.

Σχήμα 5.2.5.

Διάγραμμα διακύμανσης στάθμης γεωτρήσεων ΔΓ11, ΔΓ13 και ΔΓ15 του
υπό πίεση υδροφόρου ορίζοντα του υπόγειου υδατικού συστήματος
Δράμας (GR1100050) για τη χρονική περίοδο 2005 - 2008.
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Από τα ανωτέρω διαγράμματα διακύμανσης στάθμης σε σχέση με το χρόνο προκύπτει ότι
οι γεωτρήσεις ΔΓ10, ΔΓ12, ΔΓ18, ΔΓ20, ΔΓ22, ΔΓ24 που αντιστοιχούν στον φρεάτιο
υδροφόρο ορίζοντα παρουσιάζουν σημαντική ετήσια διακύμανση έως και 25 – 30 m η
οποία όμως ανακάμπτει γρήγορα με το πέρας της αρδευτικής περιόδου.
Οι γεωτρήσεις ΔΓ11, ΔΓ13, ΔΓ15 που αντιστοιχούν στον υπό πίεση υδροφόρο ορίζοντα
παρουσιάζουν μικρό εύρος διακύμανσης της στάθμης από 0,5 έως 3 m ή και αρτεσιανισμό
όπως η γεώτρηση ΔΓ16.
Επίσης συστηματικές μετρήσεις στάθμης σε γεωτρήσεις του προσχωματικού ΥΥΣ Δράμας
πραγματοποιούνται και από τη Δνση Υδροοικονομίας και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Δράμας.
Πρόκειται για μετρήσεις στάθμης της υψηλής και χαμηλής περιόδου οι οποίες αφορούν το
χρονικό διάστημα 1978 – 2011. Από τη διακύμανση της στάθμης των γεωτρήσεων
επιβεβαιώνεται ότι η στάθμη του υπόγειου υδροφόρου παρουσιάζει μόνο εποχιακές
διακυμάνσεις και ότι το υπόγειο υδατικό δυναμικό του προσχωματικού υδροφόρου είναι
σταθερά υψηλό. Από τα στοιχεία της Δνση Υδροοικονομίας και Περιβάλλοντος της Π.Ε.
Δράμας προκύπτει ότι οι εποχιακές διακυμάνσεις της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου
κυμαίνονται από 2 έως και 10,0 m περίπου.

Σχήμα 5.2.6.

Διάγραμμα διακύμανσης στάθμης της γεώτρησης Β26 του προσχωματικού
υδροφόρου ορίζοντα του υπόγειου υδατικού συστήματος Δράμας
(GR1100050) για τη χρονική περίοδο 2001 – 2011 (πηγή: Δνση
Υδροοικονομίας και Περιβάλλοντος Π.Ε. Δράμας).

Από την αξιολόγηση των μετρήσεων στάθμης των γεωτρήσεων, την εκτιμώμενη ποσότητα
των συνολικών αντλήσεων που είναι μικρότερη από τα ετήσια ανανεώσιμα υδατικά
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αποθέματα και την καλή χημική κατάσταση του συστήματος προκύπτει ότι η ποσοτική
κατάσταση στο σύνολο του ΥΥΣ Δράμας είναι καλή.

Σχήμα 5.2.7.

5.2.3.

Χάρτης ποσοτικής κατάστασης ΥΥΣ Δράμας (GR1100050).

Αξιολόγηση Τάσεων

Ως επίπεδο αναφοράς για τον εντοπισμό των τάσεων του ΥΥΣ Δράμας χρησιμοποιούνται οι
μέσες συγκεντρώσεις του έτους 2002 τριών (3) γεωτρήσεων του ΙΓΜΕ. Η επιλογή των
ανωτέρων υδροσημείων έγινε με βάση το μήκος της χρονοσειράς μετρήσεων των ποιοτικών
τους παραμέτρων. Σύμφωνα με το Παράρτημα (annex)10.6. του Κατευθυντήριου Κειμένου
(GD)18, η αναγνώριση των τάσεων γίνεται με βάση δεδομένα διάρκειας όχι μικρότερης των
8 και όχι μεγαλύτερης των 15 ετών. Λόγω όμως του ότι δεν υπάρχουν δεδομένα μετρήσεων
μετά το 2008 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα βάσης στοιχεία της τελευταίας
6ετίας που αντιστοιχούν σε ένα διαχειριστικό κύκλο.
Οι 3 γεωτρήσεις με κωδικούς 33, 35 και 11/Γ1 είναι τα μόνα υδροσημεία που διαθέτουν
πλήρεις μετρήσεις για τουλάχιστον 6 κοινά έτη (διαχειριστικός κύκλος) στο χρονικό
διάστημα 2002 – 2008. Συνεπώς ως έτος αναφοράς ορίζεται το έτος 2002.
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Για την αποφυγή στρεβλώσεων λόγω εποχικότητας τα δεδομένα των υδροσημείων
διαχωρίζονται με βάση την περίοδο της υψηλής και χαμηλής στάθμης των υπόγειων νερών.
Επίσης ως σημαντική ανοδική τάση μιας παραμέτρου θεωρείται εκείνη για την οποία ο
ρυθμός αύξησης της συγκέντρωσης της είναι μεγαλύτερος από το 10% της ΑΑΤ της
παραμέτρου και ως σημείο εκκίνησης για την αναστροφή της, το 75% της ΑΑΤ.
Στον πίνακα 5.2.3. που ακολουθεί δίνονται οι διαθέσιμες μετρήσεις των ανωτέρω
υδροσημείων για την περίοδο της υψηλής στάθμης των υπόγειων νερών για το χρονικό
διάστημα 2000-2008. Συγκρίνοντας τη διακύμανση των τιμών των ποιοτικών παραμέτρων
με τις συγκεντρώσεις του επιπέδου αναφοράς (2002) διαπιστώνονται τα ακόλουθα:
Παρατηρούμενες ανοδικές τάσεις εντοπίζονται στις συγκεντρώσεις της ηλεκτρικής
αγωγιμότητας (E.C) και στις συγκεντρώσεις των νιτρικών ανιόντων (ΝΟ3). Ως σημείο
έναρξης για την αναστροφή των τάσεων ορίζεται για την ηλεκτρική αγωγιμότητα (E.C) το
75% της ΑΑΤ της δηλαδή η τιμή των 1.875 μS/cm και για τα νιτρικά ανιόντα το75% της ΑΑΤ
δηλαδή η τιμή των 37,5 mg/lt.
Ως σημαντικός ρυθμός αύξησης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (E.C) για το χρονικό διάστημα
2002-2008 θεωρείται η τιμή των 250 μS/cm που αντιστοιχεί στο 10% της ΑΑΤ που είναι
2.500 μS/cm και για τα νιτρικά ανιόντα η τιμή των 5 mg/lt που αντιστοιχεί στο 10% της ΑΑΤ
που είναι 50 mg/lt.
Στην γεώτρηση 33 η οποία βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του ΥΥΣ ο ρυθμός αύξησης της
συγκέντρωσης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (E.C) είναι ίσος με 40,3 μS/cm (1,6%) και δεν
ξεπερνάει το 10% της ΑΑΤ και ο ρυθμός αύξησης της συγκέντρωσης των νιτρικών ανιόντων
είναι ίσος με 4,2 mg/lt (8,4%) και επίσης δεν ξεπερνάει το 10% της ΑΑΤ.
Στην γεώτρηση 35 η οποία βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του ΥΥΣ δεν παρατηρείται
αυξητική τάση σε καμία από τις ποιοτικές παραμέτρους.
Στην γεώτρηση 11/Γ1 η οποία βρίσκεται επίσης στο κεντρικό τμήμα του ΥΥΣ δεν
παρατηρείται αυξητική τάση σε καμία από τις ποιοτικές παραμέτρους.
Από την αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων προκύπτει ότι το ΥΥΣ Δράμας στο σύνολό
του δεν παρουσιάζει ανοδική τάση όσον αφορά τις συγκεντρώσεις της ηλεκτρικής
αγωγιμότητας και των νιτρικών ανιόντων.
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Πίνακας 5.2.2. Πίνακας μετρήσεων των ποιοτικών παραμέτρων των υδροσημείων ελέγχου
εκτίμησης τάσης του ΥΥΣ Δράμας (GR1100050) της υψηλής περιόδου των
υπόγειων νερών για τη χρονική περίοδο 2000-2008. Με κίτρινο
επισημαίνονται οι συγκεντρώσεις της περιόδου αναφοράς και με πράσινο
οι συγκεντρώσεις που αξιολογούνται για την εκτίμηση της τάσης.

Γεώτρηση 33
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Σχήμα 5.2.8.
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Διάγραμμα τάσης της συγκέντρωσης ηλεκτρικής αγωγιμότητας (E.C) της
γεώτρησης 33 του ΥΥΣ Δράμας (GR1100050) για το χρονικό διάστημα 20022008.
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Διάγραμμα τάσης της συγκέντρωσης των νιτρικών ανιόντων (NO3) της
γεώτρησης 33 του ΥΥΣ Δράμας (GR1100050) για το χρονικό διάστημα 20022008.

Σχήμα 5.2.10. Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ Δράμας
(GR1100050) που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση τάσεων.
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5.3.

ΥΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ GR1100140

Το προσχωματικό υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Ελευθερών – Νέας Περάμου
(GR1100140), ανήκει στη λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα και έχει έκταση 18,83
km2. Δεν συσχετίζεται με επιφανειακά ύδατα και χερσαία οικοσυστήματα.
Το ΥΥΣ αποτελείται από τεταρτογενείς αποθέσεις και η υδρογεωλογική του συμπεριφορά
χαρακτηρίζεται από μέτρια υδροπερατότητα και τη δημιουργία ενός φρεάτιου και μερικώς
υπό πίεση υδροφόρου ορίζοντα.

5.3.1.

Αξιολόγηση Χημικής Κατάστασης

Όπως ήδη έχει αναφερθεί (κεφ.4) στα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Ελευθερών – Νέας Περάμου
(GR1100140) προέκυψε η καταγραφή υδροχημικών αναλύσεων για 19 πηγάδια και 7
γεωτρήσεις για το έτος 2001 μόνο από την μελέτη «Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων
Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». (ΥΠ.ΑΝ., 2008). Οι χημικές αναλύσεις
δεν είναι πλήρης και αφορούν μόνο τις τιμές των ποιοτικών παραμέτρων pH και
αγωγιμότητας (E.C).
Οι τιμές των ποιοτικών παραμέτρων αντιστοιχούν σε ένα έτος μέτρησης (2001) και συνεπώς
δεν μπορεί να γίνει ο υπολογισμός των μέσων τιμών συγκέντρωσης. Παρόλα αυτά οι τιμές
των ποιοτικών παραμέτρων συγκρίνονται με τα ποιοτικά πρότυπα - τις ανώτερες αποδεκτές
τιμές (ΑΑΤ) που έχουν προσδιορισθεί σε εθνικό επίπεδο (Υ.Α.1811/ΦΕΚ.3322.Β/2011)
προκειμένου να διαμορφωθεί μια εικόνα για το ποιοτικό καθεστώς του υπόγειου υδατικού
συστήματος στο συγκεκριμένο έτος δειγματοληψίας.
Η διακύμανση των μέσων συγκεντρώσεων των ποιοτικών παραμέτρων του ΥΥΣ Ελευθερών
– Νέας Περάμου είναι η ακόλουθη:



pH από 6,96 έως 7,46
αγωγιμότητα (EC) από 575 έως 2960 μS/cm.

Στον πίνακα των συγκεντρώσεων (πίνακας 5.3.1) που ακολουθεί δίνονται επίσης και οι
τιμές των ποιοτικών προτύπων και ανώτερων αποδεκτών τιμών (ΑΑΤ) που ορίζονται σε
εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το ΦΕΚ 3322/Β/30-12-2011 καθώς και το 75% των
παραμετρικών τιμών τους.
Από τη σύγκριση των τιμών αυτών με τις τιμές των συγκεντρώσεων της αγωγιμότητας
προκύπτει ότι από τα 26 υδροσημεία στα 8 παρατηρείται υπέρβαση των τιμών της ΑΑΤ της
ηλεκτρικής αγωγιμότητας (E.C.) και σε 3 επιπλέον υπέρβαση του 75% της ΑΑΤ.
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Πίνακας 5.3.1. Πίνακας συγκέντρωσης pH και EC ανά θέση δειγματοληψίας του ΥΥΣ
Ελευθερών – Νέας Περάμου (GR1100140) για το έτος 2001. Υπέρβαση της
ΑΑΤ (πορτοκαλί χρώμα) και του 75% ΑΑΤ (μπλε χρώμα).
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Σχήμα 5.3.1.

Απεικόνιση των ποιοτικών σημείων παρακολούθησης του ΥΥΣ Ελευθερών –
Νέας Περάμου (GR1100140) στις οποίες εντοπίζονται υπερβάσεις της ΑΑΤ
της αγωγιμότητας (ΦΕΚ 3322/Β/30-12-2011).

Οι συγκεντρώσεις των τιμών αγωγιμότητας (E.C.) που ξεπερνούν την ΑΑΤ εντοπίζονται στην
παράκτια ζώνη του ΥΥΣ και οφείλονται σε ανθρωπογενή δραστηριότητα (υπεραντλήσεις).
Συνεπώς στο ΥΥΣ Ελευθερών – Νέας Περάμου από τα 26 υδροσημεία τα 8 παρουσιάζουν
υπέρβαση της ΑΑΤ αγωγιμότητας δηλαδή ποσοστό ~ 30%. Το ποσοστό αυτό είναι
μεγαλύτερο του 20% του συνόλου των υδροσημείων του ΥΥΣ. Η ποιοτική (χημική)
κατάσταση του ΥΥΣ χαρακτηρίζεται κακή και η εδαφική του κάλυψη επισημαίνεται με
κόκκινο χρώμα (άρθρο 4.2. της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ).
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Σχήμα 5.3.2.

5.3.2.

Χάρτης ποιοτικής (χημικής)
Περάμου(GR1100140).

κατάστασης ΥΥΣ Ελευθερών –

Νέας

Αξιολόγηση Ποσοτικής Κατάστασης

Το ΥΥΣ Ελευθερών – Νέας Περάμου αποτελείται από τεταρτογενείς αποθέσεις που
συνίστανται από αλλουβιακά ριπίδια με υλικά αποσαθρώσεως από γρανίτες και χερσαίες
αποθέσεις από ογκόλιθους, χαλαρά κροκαλοπαγή και κροκάλες σε μίγματα με λεπτόκοκκο
αργιλικό υλικό
Η υδρογεωλογική συμπεριφορά του κοκκώδους συστήματος χαρακτηρίζεται από μέτρια
υδροπερατότητα και τη δημιουργία ενός φρεάτιου και μερικώς υπό πίεση υδροφόρου
ορίζοντα. Η τροφοδοσία του συστήματος γίνεται από τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα
και την υπόγεια πλευρική τροφοδοσία από το ανάντη ρωγμώδες σύστημα Συμβόλου –
Καβάλας.
Στα όρια του υπόγειου υδατικού συστήματος έχουν καταγραφεί μετρήσεις στάθμης σε 14
πηγάδια για τα έτη 2001 και 2002 και σε 11 γεωτρήσεις για τα έτη 2001 και 2002. Στον
πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι τιμές της στάθμης για τα ανωτέρω υδροσημεία.
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Πίνακας 5.3.2. Μετρήσεις στάθμης γεωτρήσεων του υπόγειου υδατικού συστήματος
Ελευθερών – Νέας Περάμου για τα έτη 2001 – 2002 (GR1100140).

1
2
3
4
5

Αριθμός
Υδροσημείου
41199600126
41199600129
41199600130
41199600135
41199600136

Είδος
Υδροσημείου
ΠΗΓΑΔΙ
ΠΗΓΑΔΙ
ΠΗΓΑΔΙ
ΠΗΓΑΔΙ
ΠΗΓΑΔΙ

6
7
8

41199600138
41199600139
41199600145

ΠΗΓΑΔΙ
ΠΗΓΑΔΙ
ΠΗΓΑΔΙ

9

41199600147

ΠΗΓΑΔΙ

10

41199600148

ΠΗΓΑΔΙ

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

41199600149
41199600153
41199600154
41199600155
41199706831
41199706833
41199706847
41199706851
41199706857
41199706860
41199706862
41199706866
41199706868
41199706890

ΠΗΓΑΔΙ
ΠΗΓΑΔΙ
ΠΗΓΑΔΙ
ΠΗΓΑΔΙ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ

25

41199706893

ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Α/A

Στάθμη
(m)
0.02
0.31
1.10
0.60
1.12
0.89
0.60
0.70
5.20
5.30
3.90
2.55
2.72
2.05
2.40
4.16
7.47
3.60
1.74
2.24
5.38
4.80
29.03
25.55
4.00
5.00
8.36
10.92
7.18
8.52
3.80

Ημερομηνία
Μέτρησης
1/6/2002
1/11/2001
1/11/2001
1/11/2001
1/6/2002
1/11/2001
1/11/2001
1/11/2001
1/6/2002
1/11/2001
1/6/2002
1/11/2001
1/6/2002
1/11/2001
1/11/2001
1/11/2001
1/11/2001
1/11/2001
1/11/2001
1/11/2001
1/11/2001
1/6/2002
1/11/2001
1/11/2001
1/11/2001
1/11/2001
1/11/2001
2/6/2002
1/11/2001
2/6/2002

Από τις μετρήσεις στάθμης των πηγαδιών προκύπτει ότι στην χαμηλή – παράκτια ζώνη ο
φρεάτιος υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται σε μικρό βάθος ενώ προς το εσωτερικό ο
μερικώς υπό πίεση υδροφόρος ορίζοντας ο οποίος αντλείται από τις γεωτρήσεις βρίσκεται
σε μεγαλύτερα βάθη.
Στο ΥΥΣ Ελευθερών – Νέας Περάμου με βάση την εκτίμηση των αναγκών των καλλιεργειών
σε νερό με τα δεδομένα απογραφής της γεωργίας της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2007, εκτιμάται
ότι οι συνολικές καταναλώσεις για άρδευση ανέρχονται στα 10,2*106 m3/έτος. Για την
ύδρευση εκτιμάται ότι απαιτούνται ποσότητες ύδατος της τάξης των 750.000 m3/έτος και
για τη βιομηχανία – τουρισμό εκτιμάται ότι απαιτούνται ποσότητες ύδατος της τάξης των
340.000 m3/έτος. Συνοψίζοντας προκύπτει ότι το σύνολο των πραγματικών καταναλώσεων
υπόγειων νερών από το υπόγειο υδατικό σύστημα εκτιμάται περίπου: Q= 11,30 *106
m3/έτος περίπου.
Από τον υπολογισμό του υδρολογικού ισοζυγίου στην υδρολογική λεκάνη Πιερίας
προκύπτει ότι για τη χρονική περίοδο 1980-2001 τα μέσα ετήσια κατακρημνίσματα στην
περιοχή είναι περίπου 650 mm. (ΙΓΜΕ., 2010). Η μέση ετήσια κατείσδυση συνολικά
υπολογίζεται περίπου σε 2,5*106 m3.
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Το σύστημα ενισχύεται από το ανάντη ρωγμώδες σύστημα Συμβόλου – Καβάλας με
υπόγεια πλευρική τροφοδοσία. Με δεδομένο ότι τα ετήσια ανανεώσιμα αποθέματα του
ΥΥΣ Συμβόλου – Καβάλας εκτιμώνται σε 14,0*106 m3 από τα οποία τα 5,4*106 m3
αντιστοιχούν σε υπόγειες εκφορτίσεις προς το κοκκώδες σύστημα Μαρμαρά, οι υπόγειες
πλευρικές εισροές στο ΥΥΣ Ελευθερών – Νέας Περάμου είναι πολύ μικρότερες από 7,0 – 8,0
*106 m3.
Η ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ με βάση τις θεωρητικές του καταναλώσεις, τα εκτιμώμενα
ετήσια ανανεώσιμα αποθέματα και την κακή ποιοτική (χημική) του κατάσταση εκτιμάται ότι
είναι κακή.

Σχήμα 5.3.3.

5.3.3.

Χάρτης
ποσοτικής
Περάμου(GR1100140).

κατάστασης

ΥΥΣ

Ελευθερών

–

Νέας

Διάγνωση Τάσης

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία η διάγνωση τάσης ρύπανσης των υπόγειων υδάτων του ΥΥΣ
Ελευθερών – Νέας Περάμου στα σημεία ποιοτικής παρακολούθησης δεν είναι εφικτή.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξημένες συγκεντρώσεις αγωγιμότητας αντιστοιχούν στο έτος
2001 και με δεδομένη τη συνεχή άντληση του συστήματος εκτιμάται ότι οι συγκεντρώσεις
αγωγιμότητας έχουν αυξητική τάση.
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6.

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΗΣ) & ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ.Δ.11

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (Υ.Δ.11) πραγματοποιήθηκε η ποιοτική
(χημική) και ποσοτική αξιολόγηση δεκαπέντε (15) υπόγειων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ)
σύμφωνα με την Οδηγία 2006/118/ΕΚ (άρθρο 4) και την Οδηγία (Παράρτημα V, παρ. 2.1.2).
Η αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης των ΥΥΣ για τα οποία έχει προκύψει ότι
παρουσιάζουν στοιχεία ή τάσεις να μην πληρούν τους περιβαλλοντικούς στόχους του
άρθρου 4, της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ πραγματοποιήθηκε με βάση τα ακόλουθα: α)τα
κριτήρια αξιολόγησης που είναι τα ποιοτικά πρότυπα και οι ΑΑΤ (Υ.Α.1811/ΦΕΚ 3322/3012-2011), β)τα σημειακά δεδομένα παρακολούθησης τα οποία αντιστοιχούν σε δεδομένα 2
τουλάχιστον ετών και άνω, γ)το μέγεθος των υπερβάσεων που αντιστοιχεί στον όγκο ή την
επιφάνεια του ΥΥΣ που οι μέσες ετήσιες τιμές ρύπων είναι πάνω από τις ΑΑΤ και δ)το
χωρικό χαρακτήρα των υπερβάσεων οι οποίες μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικές και
να έχουν τοπικό χαρακτήρα.
Από την ποιοτική (χημική) αξιολόγηση προσδιορίσθηκαν τα ΥΥΣ στα οποία εντοπίζονται
υπερβάσεις των τιμών των ποιοτικών τους παραμέτρων σε σχέση με τα ποιοτικά πρότυπα ανώτερες αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ) που έχουν προσδιορισθεί σε εθνικό επίπεδο
(Υ.Α.1811/ΦΕΚ 3322/2011). Από τα δεκαπέντε (15) ΥΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος
Ανατολικής Μακεδονίας μόνο τρία (3) παρουσιάζουν υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων
– ανώτερων αποδεκτών τιμών (ΑΑΤ) και είναι το ΥΥΣ Σερρών (GR1100010), το ΥΥΣ Δράμας
(GR1100050) και το ΥΥΣ Ελευθερών – Ν.Περάμου (GR1100140) και μόνο ένα (1) βρίσκεται
σε κακή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση και είναι το ΥΥΣ Ελευθερών – Ν.Περάμου
(GR1100140).
Το προσχωματικό υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Σερρών GR1100010 έχει έκταση
2.245,56 km2. Τα υπόγεια νερά του αξιοποιούνται για την κάλυψη υδρευτικών, αρδευτικών,
κτηνοτροφικών και βιομηχανικών αναγκών. Στο ΥΥΣ παρουσιάζονται αυξημένες
συγκεντρώσεις σιδήρου (Fe), μαγγανίου (Mn) και μαγνησίου (Mg) που αποδίδονται στην
παρουσία σιδηρούχων - μαγγανιούχων κοιτασμάτων των μεταμορφωμένων πετρωμάτων
και φθορίου (F) που πιθανά να συνδέεται με την μεταπλειοκαινική ηφαιστειότητα της
περιοχής. Στο σύστημα εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων – ανώτερων
αποδεκτών τιμών (ΑΑΤ) στις ακόλουθες ποιοτικές παραμέτρους: θειικά ανιόντα (SO4),
νιτρικά ανιόντα (NO3), νιτρώδη (NO2), αμμώνιο (NH4), χρώμιο (Cr), κάδμιο (Cd) και αρσενικό
(As).Οι υπερβάσεις αυτές αποδίδονται κυρίως σε ανθρωπογενείς πιέσεις, εκτός από τις
περιπτώσεις των υψηλών συγκεντρώσεων θειικών και αρσενικού που αποδίδονται κυρίως
σε επίδραση από το γεωλογικό υπόβαθρο (γεωθερμικό πεδίο) σε συγκεκριμένες περιοχές.
H ποιοτική (χημική) και ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ χαρακτηρίζεται καλή.
Το προσχωματικό υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Δράμας GR1100050 έχει έκταση 736,14
km2. Τα υπόγεια νερά του αξιοποιούνται κυρίως για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών. Στο
σύστημα εντοπίζονται υπερβάσεις των ποιοτικών προτύπων – ανώτερων αποδεκτών τιμών
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(ΑΑΤ) στις ακόλουθες ποιοτικές παραμέτρους: νιτρικά ανιόντα (NO3), νιτρώδη (NO2),
αμμώνιο (NH4) και αργίλιο (Al). Οι υπερβάσεις αυτές αποδίδονται κυρίως σε
ανθρωπογενείς πιέσεις. Στο ΥΥΣ η ποιοτική (χημική) και ποσοτική κατάσταση του
χαρακτηρίζεται καλή.
Το προσχωματικό υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) Ελευθερών – Νέας Περάμου
GR1100140 έχει έκταση 18,83 km2. Τα υπόγεια νερά του ΥΥΣ αξιοποιούνται για την κάλυψη
κυρίως αρδευτικών αναγκών. Στο σύστημα εντοπίζονται υπερβάσεις των τιμών
αγωγιμότητας (E.C.). Οι υψηλές συγκεντρώσεις των τιμών αγωγιμότητας (E.C.) ιδιαίτερα
στην παράκτια ζώνη του που οφείλονται κυρίως σε ανθρωπογενή δραστηριότητα
(υπεραντλήσεις) και υποδηλώνουν την υφαλμύρινση της παράκτιας περιοχής. Η ποιοτική
(χημική) και ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ χαρακτηρίζεται κακή.
Στον πίνακα 6.1. που ακολουθεί δίνεται η συνολική παρουσίαση της ποιοτικής (χημικής) και
ποσοτικής κατάστασης των ΥΥΣ του Υ.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας.
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Πίνακας 6.1.

Συνολική Παρουσίαση της Ποιοτικής (Χημικής) - Ποσοτικής Κατάστασης Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων Υ.Δ. 11.
Ποιοτικές Παράμετροι με
Υπερβάσεις Ποιοτικών
Προτύπων – ΑΑΤ
Υ.Α. 1811/2011

Ποιοτικές Παράμετροι
Υψηλών
Συγκεντρώσεων εκτός
Ποιοτικών Προτύπων –
ΑΑΤ

Ποιοτικές Παράμετροι
Υψηλών Συγκεντρώσεων
λόγω Φυσικού
Υποβάθρου

Mg, Fe, Mn, F

SO4, As

F

Όχι

α/α

Κωδικός

Ονομασία ΥΥΣ

Ποιοτική
(Χημική)
Κατάσταση

1

GR1100010

Σερρών

Καλή

Καλή

Όχι

2

GR110Β020

Αγκίστρου

Καλή

Καλή

Όχι

SO4, NO3, NO2,
NH4, Cr, Cd, As
Όχι

3

GR110Β030

Μενοικίου –
Φαλακρού

Καλή

Καλή

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

4
5
6
7

GR1100040
GR1100050
GR1100060
GR1100070

Καλή
Καλή
Καλή
Καλή

Καλή
Καλή
Καλή
Καλή

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

Όχι
NO3, NO2, NH4, Al
Όχι
Όχι

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

8

GR11FB080

Καλή

Καλή

-

Όχι

Όχι

Όχι

9

GR1100090

Καλή

Καλή

-

Όχι

F

Όχι

10

GR1100100

Καλή

Καλή

-

Όχι

Mg

Όχι

11
12

GR110Β110
GR1100120

Καλή
Καλή

Καλή
Καλή

Όχι

Όχι
Όχι

Όχι
Όχι

Όχι
Όχι

13

GR1100130

Καλή

Καλή

-

Όχι

Όχι

Όχι

14

GR1100140

Κακή

Κακή

-

E.C.

Όχι

Όχι

15

GR1100150

Καλή

Καλή

-

Όχι

Όχι

Όχι

Αγγίτη
Δράμας
Παγγαίου
Μαρμαρά
Άνω Ποροΐων
– Μπέλες
Ασπροβάλτας
Κρουσίων –
Κερδυλίων
Βροντούς
Νευροκοπίου
Συμβόλου –
Καβάλας
Ελευθερών –
Νέας Περάμου
Οφρυνίου
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Ποσοτική
Κατάσταση
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Ρύπανσης
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Πίνακας 6.2.

Υπόγεια Υδατικά Συστήματα του μητρώου προστατευόμενων περιοχών ως περιοχή άντλησης ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Ποιοτικές Παράμετροι με
Υπερβάσεις Ποιοτικών
Προτύπων – ΑΑΤ
Υ.Α. 1811/2011

Ποιοτικές Παράμετροι
Υψηλών
Συγκεντρώσεων εκτός
Ποιοτικών Προτύπων –
ΑΑΤ

Ποιοτικές Παράμετροι
Υψηλών Συγκεντρώσεων
λόγω Φυσικού
Υποβάθρου

Mg, Fe, Mn, F

SO4, As

F

Όχι

α/α

Κωδικός

Ονομασία ΥΥΣ

Ποιοτική
(Χημική)
Κατάσταση

1

GR1100010Α7

Σερρών

Καλή

Καλή

Όχι

2

GR110Β020Α7

Αγκίστρου

Καλή

Καλή

Όχι

SO4, NO3, NO2,
NH4, Cr, Cd, As
Όχι

3

GR110Β030Α7

Μενοικίου –
Φαλακρού

Καλή

Καλή

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

4
5
6
7

GR1100040Α7
GR1100050Α7
GR1100060Α7
GR1100070Α7

Καλή
Καλή
Καλή
Καλή

Καλή
Καλή
Καλή
Καλή

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

Όχι
NO3, NO2, NH4, Al
Όχι
Όχι

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

8

GR11FB080Α7

Καλή

Καλή

-

Όχι

Όχι

Όχι

9

GR1100090Α7

Καλή

Καλή

-

Όχι

F

Όχι

10

GR1100100Α7

Καλή

Καλή

-

Όχι

Mg

Όχι

11
12

GR110Β110Α7
GR1100120Α7

Καλή
Καλή

Καλή
Καλή

Όχι

Όχι
Όχι

Όχι
Όχι

Όχι
Όχι

13

GR1100130Α7

Καλή

Καλή

-

Όχι

Όχι

Όχι

14

GR1100140Α7

Κακή

Κακή

-

E.C.

Όχι

Όχι

15

GR1100150Α7

Καλή

Καλή

-

Όχι

Όχι

Όχι

Αγγίτη
Δράμας
Παγγαίου
Μαρμαρά
Άνω Ποροΐων
– Μπέλες
Ασπροβάλτας
Κρουσίων –
Κερδυλίων
Βροντούς
Νευροκοπίου
Συμβόλου –
Καβάλας
Ελευθερών –
Νέας Περάμου
Οφρυνίου
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Ποσοτική
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Τάση
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σελ. 153

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (GR11)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α10: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

σελ. 154

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (GR11)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α10: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

155

σελ.

