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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τίτλος έργου ``Ελεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) 

σε κλίμακα λεκανών απορροής των ποταμών Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας``.  

Το έργο ανατέθηκε, κατόπιν επιλογής με προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε σύμπραξη απαρτιζόμενη από (α) Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Ειδικός Λογαρισμός Κονδυλίων Ερευνας-Εργαστήριο Γεωργικών 

Φαρμάκων, (β) Ανθιμος Σπυρίδης και Βασιλκή Κουτάλου, Ε.Ο.-Υετός, (γ) Περλέρος Βασίλειος, 

(γ) Μιχαήλ Λιονής και (ε) Μιχαήλ Λεβογιάννης. Το έργο, προϋπολογισμού 2.600.000 Ευρώ ??? 

(συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ) χρηματοδοτήθηκε από το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της 

ΕΕ (ΕΣΠΑ) στο πλαίσιο του Μέτρου.... Η σχετική σύμβαση υπρογράφθηκε στις 16-4-2010. Τον 

συντονισμό του έργου ανέλαβε η Ευθυμία Παπαδοπούλου-Μουρκίδου, καθηγήτρια του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Λιονή μελετητή. 

Σκοπός του έργου ήταν ο έλεγχος της χημικής ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων 

αρδευτικών νερών Μακεδονίας - Θράκης και Θεσσαλίας σε κλίμακα λεκανών απορροής 

ποταμών και λιμνών (21 λεκάνες απορροής ποταμών και λιμνών), ώστε να καταγραφεί μία 

σαφής εικόνα της υφιστάμενης ποιοτικής κατάστασης των νερών και να γίνει εντοπισμός των 

πηγών ρύπανσης για να παρθούν έγκαιρα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης της ποιότητας 

για την βιώσιμη χρήση του φυσικού πόρου του νερού, όπως προβλέπεται από την εφαρμογή 

της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60 ΕΚ και Κοινοτικών Οδηγιών προστασίας του αγροτικού 

περιβάλλοντος. 

Στους στόχους του έργου περιλαμβάνονταν: 

  Σαφής καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της ποιότητας επιφανειακών και υπογείων 

αρδευτικών νερών της Μακεδονίας – Θράκης – Θεσσαλίας (έλεγχος υπολειμμάτων 

γεωργικών φαρμάκων και σημαντικών προϊόντων αποικοδόμησης αυτών, ανόργανων 

ρύπων και άλλων φυσικοχημικών ποιοτικών χαρακτηριστικών και υδροχημικών 

παραμέτρων).  

  Τον εντοπισμό των πιθανών μηχανισμών κίνησης νερού και επομένως της διασποράς 

ρύπων. 

  Εντοπισμός των πηγών ρύπανσης, κυρίως των προερχόμενων από τις γεωργικές 

δραστηριότητες της κάθε λεκάνης απορροής, ώστε να αξιολογηθεί η συμμετοχή της 

γεωργίας στη ρύπανση των υδατικών πόρων για να παρθούν έγκαιρα μέτρα προστασίας 

και αποκατάστασης της ποιότητας.  

  Αξιολόγηση της χημικής ποιότητας των στραγγιστικών νερών γεωργικών περιοχών, για την 

επαναχρησιμοποίηση τους στην γεωργία για:  
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(α) τον περιορισμό της υπεράντλησης υπόγειων νερών ή / και της υπερκατανάλωσης 

επιφανειακών νερών για την τροφοδοσία αρδευτικών δικτύων των κατά τόπους οργανισμών 

(ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ),  

(β) την προστασία των υπογείων αποθεμάτων νερών (περιορισμό υφαλμύρινσης, 

νιτρορύπανσης, επιβάρυνσης με γεωργικά φάρμακα) και  

(γ) την προστασία της ευαίσθητης πανίδας και χλωρίδας υγροτόπων στις λίμνες και στα δέλτα 

των ποταμών. 

  Έλεγχος της ποιότητας των στραγγιστικών νερών προκειμένου να διευρυνθεί η 

καταλληλότητα τους για αρδευτικούς σκοπούς, χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το έδαφος 

και η υπόγεια υδροφορία, με ταυτόχρονη προστασία της ποιότητας και εξασφάλιση της 

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων. 

  Διατύπωση προτάσεων για τον καθορισμό αγροπεριβαλλοντικών δεικτών 

παρακολούθησης της ποιότητας νερών στην υπό μελέτη περιοχή. 

  Συλλογή και αξιολόγηση υφιστάμενων γεωλογικών, υδρογεωλογικών και υδρολογικών 

δεδομένων με στόχο την ανάπτυξη γνώσης σχετικά με τη δομή, λειτουργία και εξέλιξη της 

υπόγειας υδροφορίας στις περιοχές ενδιαφέροντος και εκτέλεση δύο σταθμημετρήσεων 

ανά έτος (υψηλή – χαμηλή στάθμη), σε επιλεγμένες γεωτρήσεις για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων για τις πιθανές σχέσεις υδραυλικής επικοινωνίας μεταξύ επιφανειακών και 

υπόγειων υδάτων στις περιοχές ενδιαφέροντος. 

  Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Γ.Σ.Π) με χρήση λογισμικού πακέτου 

ευρείας αποδοχής.  

  Επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων και καταγραφή των συμπερασμάτων όπως 

προσδιορίζονται στους προς υλοποίηση στόχους. 

Για την ικανοποίηση των στόχων του έργου εγκατασταθηκαν 69 Σταθερές Θέσεις 

Δειγματοληψίας (Σ.Θ.Δ.) στους διακρατικούς ποταμούς Εβρο, Αρδα, Ερυθροπόταμο, Νέστο, 

Στρυμόνα και Αξιό και στους Ελληνικούς ποταμούς Λουδία, Αλιάκμονα, Πηνειό, Ληθαίο, Πάμισο, 

Πορταϊκό, Ενιπέα και Σοφαδίτη και 30 Σ.Θ.Δ. στις λίμνες Βιστωνίδα, Κερκίνη, Δοϊράνη, 

Κορώνεια, Βόλβη, Βεγορίτιδα, Πετρών, Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Καστοριάς, Μεγάλη Πρέσπα και 

Μικρή Πρέσπα.  

Από τις Σ.Θ.Δ. των ποταμών στην διάρκεια των 30 μηνών εκτέλεσης του έργου 

πραγματοποιήθηκαν 32 με 36 δειγματοληψίες υδατικών δειγμάτων και δύο δειγματοληψίες 

ιζημάτων ενώ από τις Σ.Θ.Δ. των λιμνών στην περίοδο 24 μηνών πραγματοποιήθηκαν 4 

δειγματοληψίες υδατικών δειγμάτων και 3 ιζημάτων.  
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Για το έλεγχο της χημικής ποιότητας των υπόγειων νερών εγκαταστάθηκε δίκτυο 706 

γεωτρήσεων στις κάτωθι λεκάνες απορροής: 

Άρδα, Έβρου, Ερυθροποτάμου, Ροδόπης – Βιστωνίδας, Νέστου, Αγγίτη-Δράμας, Στρυμόνα, 

Αξιού-Λουδία, Δοϊράνης, Μογλένιτσα, Βεγορίτιδας, Λαγκαδά – Βόλβης και Μυγδονίας, 

Καστοριάς, Πρεσπών, Αλιάκμονα, Καλλιπεύκης, Τιταρήσιου, Πηνειού, Ενιπέα, Ξυνιάδας, και 

Κάρλας.  

Από τις Σ.Θ.Δ. των γεωτρήσεων πραγματοποιήθηκαν 2 δειγματοληψίες και σε περιορισμένο 

αριθμό γεωτρήσεων 3 με 4 δειγματοληψίες. 

Για τον έλεγχο χημικής ποιότητας, αρδευτικών παραμέτρων και δεικτών ρύπανσης των νερών 

επιλεγμένων στραγγιστικών καναλιών των ανωτέρω λεκανών εγκαταστάθηκαν 367 Σ.Θ.Δ.. Στα 

στραγγιστικά περιλαμβάνονται και όλα τα υπόλοιπα σημαντικά επιφανειακά υδατοσυστήματα 

Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας που δεν αναφέρθηκαν ονομαστικά παραπάνω. Από τις 

Σ.Θ.Δ. των στραγγιστικών πραγματοποιήθηκαν 22 δειγματοληψίες.  

Σε κάθε επίσκεψη από τις 1172 συνολικά Σ.Θ.Δ. του δικτύου του έργου πραγματοποιούνταν 

επιτόπου μετρήσεις (pH, θερμοκρασίας, διαλυτού οξυγόνου, % κορεσμός οξυγόνου, Redox, 

TDS, αγωγιμότητα και αλατότητα) και επιπλέον στις Σ.Θ.Δ. των λιμνών μετριόταν το βάθος 

(στάθμη νερού) και το βάθος του δίσκου Secchi. Από τις Σ.Θ.Δ. λαμβάνονταν υδατικά δείγματα 

για τον εργαστηριακό έλεγχο ανιόντων (νιτρικών, νιτρωδών, θειικών, φωσφορικών, 

χλωριούχων, φθοριούχων και βρωμιούχων), αμμωνιακών και ολικού φωσφόρου, διαλυτών και 

ολικών κατιόντων (Al, Sb, As, Ca, Cd, K, Mn, Mg, Pb, Na, Ni, Se, Si, Fe, Cu, Hg, Cr, Zn και Sn), 

αλκαλικότητας, σκληρότητας, βόριο, δείκτες ρύπανσης όπως BOD5, COD οικολογικής 

ποιότητας, και υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, καφείνης, διφαινυλαμίνης και άλλων 

οργανικών ουσιών (συνολικά 329 ουσίες). Επιπλέον από τις Σ.Θ.Δ. των λιμνών λαμβάνονταν 

δείγματα και για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε χλωροφύλλη. Τα ιζήματα λιμνών και 

ποταμών αναλύθηκαν για προσδιορισμούς ανιόντων, αμμωνιακών, μετάλλων και υπολειμμάτων 

γεωργικών φαρμάκων. Για τις αναλύσεις του φάσματος των 329 οργανικών ουσιών στα υδατικά 

δείγματα και δείγματα ιζημάτων αναπτύχθηκαν μέθοδοι βασισμένες σε χρωματογραφικές 

τεχνικές συνδεδεμένες με φασματομετρία μάζας χρησιμοποιώντας συστήματα GC-MS/MS 

τύπου παγίδας ιόντων (Ion trap) και LC-MS/MS τύπου τριπλού τετραπόλου.  

Από 278 υπόγειων νερών πραγματοποιήθηκαν 4 σταθμημετρήσεις της υπόγειας στάθμης νερού 

στην διάρκεια 2 ετών.  

Εγινε αναζήτηση των πρωτογενών υδρογεωλογικών δεδομένων που αφορούσαν: 

  στη συλλογή των υφιστάμενων πληροφοριών για το υδρογεωλογικό καθεστώς των 

υδρολογικών λεκανών ενδιαφέροντος και με ειδικά στοιχεία (χάρτες, ΣΕΝ κ.λ.π.) 
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  στη συλλογή στοιχείων για τους υδροφόρους σχηματισμούς, τη λειτουργία των υδροφόρων 

συστημάτων, τη συσχέτισή τους με τους επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες, τις ζώνες 

τροφοδοσίας και εκφόρτισης τους 

  στη συλλογή τυχόν υφιστάμενων πληροφοριών για τον χημισμό και την ποιότητα των 

υπόγειων νερών  

Η αναζήτηση όλων των παραπάνω στοιχείων έγινε κατά κύριο λόγο μέσω διαφόρων 

υδρογεωλογικών μελετών. Αξιόλογα στοιχεία σχετικά με τα υπόγεια νερά εντοπίστηκαν επίσης 

στις μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων. 

Η διαχείριση των αποτελεσμάτων έγινε με την ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων (ACCESS) και η 

αξιολόγηση έγινε με βάση Στατιστικά δεδομένα και Νομοθετικά όρια (Προτύπων Ποιότητας 

Περιβάλλοντος, ΠΠΠ, Οδηγία 98/83 ΕΚ για την προστασία ποσίμων νερών κ.ά), ποιοτική 

καταλληλότητα προς άρδευση, μηχανισμών διασποράς στο περιβάλλον γεωργικών φαρμάκων, 

Οικοτοξικολογικά κριτήρια και παρουσία καφείνης και διφαινυλαμίνης, αντίστοιχα. Τέλος 

αναπτύχθηκε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π) με το δίκτυο παρακολούθησης Σ.Θ.Δ. 

και τα χαρακτηριστικά του κάθε σημείου, βασικά γεωγραφικά, γεωμορφολογικά και υδρογραφικά 

δεδομένα καθώς και απεικόνιση των αποτελεσμάτων της στατιστικής επεξεργασίας για κάθε 

έτος μετρήσεων, με χρωματικές διαβαθμίσεις. 
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2. ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Α. Σύνοψη αποτελεσμάτων της υφιστάμενης κατάστασης 
χημικού ελέγχου, καταλληλότητας των νερών για άρδευση 
και εντοπισμό περιοχών με υφαλφύρινση και νιτρορύπανση.  

Λεκάνη Άρδα 

1. Ο ποταμός Άρδας καθ όλη τη πορεία του από τα Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα μέχρι την 

εκβολή του στον Έβρο ποταμό βρέθηκε να έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε TDS, 

αγωγιμότητα και αλατότητα με τους αντίστοιχους μέσους όρους της χρονικής περιόδου 

2010-2012 να βρίσκονται <135 mg/L για το TDS, <280 μS/cm για την αγωγιμότητα και 

<0,1 PSU για την αλατότητα. Οι αντίστοιχοι μέσοι όροι στο νερό των στραγγιστικών 

βρίσκονται σε κατά πολύ (διπλάσια-τριπλάσια) επίπεδα.  

2. Το νερό των περισσοτέρων γεωτρήσεων που περιλαμβάνονται στο δίκτυο (20 

γεωτρήσεις) είτε έχει παρόμοια φυσικοχημικά χαρακτηριστικά (TDS, αγωγιμότητα και 

αλατότητα) με το νερό των στραγγιστικών ή οι τιμές βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα. 

Σε ένα μικρό αριθμό γεωτρήσεων τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού 

προσεγγίζουν εκείνα του νερού του Άρδα ποταμού. 

3. Αν και τα επίπεδα της αγωγιμότητας, TDS, αλατότητας, χλωριούχων, θειϊκών, νιτρικών, 

νιτρωδών, αμμωνιακών, φωσφορικών, ολικού φωσφόρου, SAR κ.ά. βρίσκονται σε 

χαμηλά επίπεδα στις Σ.Θ.Δ. του ποταμού Άρδα εντούτοις διαφαίνεται μία σταδιακή 

ρύπανση του ποταμού κατά την πορεία του στο Ελληνικό έδαφος.  

4. Με βάση το Αμερικανικό σύστημα ποιοτικής κατάταξης αρδευτικών νερών λαμβάνοντας 

υπόψη τις τιμές SAR και της αγωγιμότητας το νερό του ποταμού Άρδα έχει ποιότητα 

Καλή και Μέση προς Καλή. Η ποιότητα των στραγγιστικών είναι επίσης Μέση προς 

Καλή και σε ορισμένα Μέση προς Μέτρια. Μέση προς Καλή είναι και η αρδευτική 

ποιότητα των υπόγειων νερών με εξαίρεση ελαχίστων γεωτρήσεων που έχουν ποιότητα 

Μέση προς Μέτρια. 

5. Με βάση τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) και ανωτάτων ορίων ή 

παραμετρικών τιμών άλλων οδηγιών σχετικών με την ποιότητα νερών προκύπτει ότι δεν 

υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων στα χλωριούχα, θειικά, νιτρικά, αρσενικό, νικέλιο, 

χαλκό, σίδηρο, υδράργυρο και χρώμιο. Υπάρχουν υπερβάσεις των σχετικών ορίων για 

κάδμιο, μόλυβδο, ψευδάργυρο και κασσίτερο.  

6. Τα πιο ευρέως διαδεδομένα βαρέα μέταλλα στα επιφανειακά και υπόγεια 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Άρδα είναι ο μόλυβδος και το μαγγάνιο. Μόλυβδος 

βρέθηκε σε πολλά επιφανειακά και υπόγεια νερά της λεκάνης με υπερβάσεις των 
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σχετικών ορίων των ΠΠΠ. Το μαγγάνιο βρέθηκε επίσης σχεδόν σε όλα τις Σ.Θ.Δ. των 

επιφανειακών και υπόγειων νερών με εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις στα υπόγεια 

νερά που αγγίζουν τα 6,0 ppm ενώ οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις στα επιφανειακά νερά 

κυμαίνονται από 0,5 με 1,0 ppm.  

7. Όσον αφορά τον ποταμό Άρδα η διαχρονική ρύπανση που έχει υποστεί με την πάροδο 

του χρόνου είναι αποτυπωμένη στα ιζήματά του. Μεταξύ των αποτελεσμάτων των 

ιζημάτων του ποταμού Άρδα ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η υψηλή περιεκτικότητα των 

ιζημάτων σε μαγγάνιο και μόλυβδο. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις μαγγανίου ανέρχονται 

στα 0,73, 0,76, 2,1 και 1,2 γραμ./kg ξηρού βάρους ιζήματος στις Σ.Θ.Δ. 5, 6, 7 και 8, 

αντίστοιχα. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις μολύβδου στις θέσεις 5, 6, 7 και 8 ανέρχονται σε 

16, 16, 43 και 36 ppm, αντίστοιχα. Από τις συγκεντρώσεις μετάλλων στα ιζήματα του 

ποταμού Άρδα προκύπτει ότι η ρύπανση του σε κασσίτερο, ψευδάργυρο, χρώμιο, 

χαλκό, νικέλιο και σίδηρο είναι εισαγόμενη από την Βουλγαρία. Αντίθετα οι 

συγκεντρώσεις μολύβδου, αρσενικού και μαγγανίου είναι μεν σημαντικές στην θέση 5 

του Άρδα στα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα, και συνεπώς ένα ποσοστό της ρύπανσης 

αυτής είναι εισαγόμενο, όμως οι συγκεντρώσεις αυξάνουν περαιτέρω κατά την πορεία 

του ποταμού στο Ελληνικό έδαφος και άρα υπάρχουν πηγές ρύπανσης εντός του 

Ελληνικού εδάφους.  

8. Σε όλα τα επιφανειακά νερά αλλά και σε όλες τις γεωτρήσεις που διερευνήθηκαν, με 

εξαίρεση ελάχιστες, ανιχνεύθηκε καφεΐνη και συνεπώς τα επιφανειακά νερά 

συμπεριλαμβανομένου και του ποταμού Άρδα είναι αποδέκτες υγρών αστικών 

αποβλήτων. Επιπλέον προκύπτει ότι υπάρχει γρήγορη (διευκολυνόμενη) επικοινωνία 

(preferential flow) μεταξύ επιφανειακών και υπόγειων νερών δεδομένου ότι οι 

συγκεντρώσεις καφεΐνης ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ επιφανειακών και υπόγειων νερών. 

9. Σημαντικός αριθμός των γεωργικών φαρμάκων που περιλαμβάνονται στις ουσίες 

προτεραιότητας των ΠΠΠ βρέθηκε στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Άρδα και για 

ορισμένα από αυτά (lindane και HCB) υπάρχουν υπερβάσεις των σχετικών ορίων. 

10. Σημαντικός αριθμός γεωργικών φαρμάκων (etridiazole, lindane, diphenylamine, DEA, S-

metolachlor, bentazone) βρέθηκε στα υπόγεια νερά με υπερβάσεις του ορίου του 0,1 

ppb σε ορισμένες γεωτρήσεις.  

11. Η παρουσία γεωργικών φαρμάκων στα υπόγεια νερά σε σημαντικές συγκεντρώσεις 

συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι η επικοινωνία μεταξύ επιφανειακών και υπόγειων νερών 

είναι ταχεία (διευκολυνόμενη).  

12. Κατά την χρονική περίοδο 2010-2011 στα επιφανειακά νερά της λεκάνης Άρδα 

ανιχνεύθηκαν 20 γεωργικά φάρμακα από πέντε φορές και πάνω. Την υψηλότερη 
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συχνότητα ανίχνευσης έχει η atrazine με 75 ανιχνεύσεις, έπεται το S-metolachlor με 58 

ανιχνεύσεις και στην τρίτη θέση βρίσκεται η DEA (μεταβολίτης της atrazine) με 38 

ανιχνεύσεις. Στην υψηλότερη συγκέντρωση την περίοδο 2010-2011 βρέθηκε το S-

metolachlor (15,44 ppb) και έπονται η DEA (1,300 ppb), atrazine (0,767 ppb) και το 

etridiazole (0,458 ppb).  

13. Κατά την περίοδο 2010-2011 το εύρος διακύμανσης του 75% των συγκεντρώσεων 

γεωργικών φαρμάκων που βρέθηκαν στα επιφανειακά νερά της λεκάνης κυμάνθηκε από 

0,001 με 0,61 ppb. Το εύρος αυτό δύναται να θεωρηθεί ως το εύρος διακύμανσης της 

αναπόφευκτης ρύπανσης που προκλήθηκε από την χρήση των γεωργικών φαρμάκων 

που έχουν έγκριση κυκλοφορίας στην χώρα μας και χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις 

τακτικές της τοπικής γεωργικής πρακτικής. Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων που 

βρέθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από το ανωτέρω εύρος προέρχονται από σημειακές 

πηγές ρύπανσης (ανεξέλεγκτες θέσεις πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων).  

14. Για το 2012 τα γεωργικά φάρμακα με αριθμό ανιχνεύσεων από 5 φορές και πάνω είναι 

μόνο 14 και μεταξύ αυτών αυτά που έχουν το μεγαλύτερο αριθμό ανιχνεύσεων είναι: S-

metolachlor (28), fluometuron (24), bentazone (22), atrazine (19) και DEA (20). Στις 

παρενθέσεις δίδεται ο αντίστοιχος αριθμός των ανιχνεύσεων. Για τα γεωργικά φάρμακα 

που έχουν έγκριση κυκλοφορίας το εύρος διακύμανσης των συγκεντρώσεων από 0,001 

με 0,312 καλύπτει το 75% των συγκεντρώσεων όλων των φαρμάκων που ανιχνεύθηκαν 

με εξαίρεση τις εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις S-metolachlor που βρέθηκαν την 

περίοδο αυτή και που προέρχονται από σημειακές πηγές. Το εύρος αυτό για το 2012 

είναι περίπου το ½ της περιόδου 2010-2011 και τούτο είναι αναμενόμενο καθόσον και 

από τον αριθμό των ανιχνεύσεων προκύπτει ότι η χρήση των γεωργικών φαρμάκων 

ήταν σημαντικά περιορισμένη κατά την περίοδο αυτή. 

15. Επιπλέον σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο περιόδων 2010-2011 και 2012 δείχνει 

ότι κατά το 2012 η χρήση των ζιζανιοκτόνων atrazine και S-metolachlor είχε περιορισθεί 

και είχε αυξηθεί η χρήση των ζιζανιοκτόνων bentazone και fluometuron.  

16. Στον ποταμό Άρδα κατά την περίοδο 2010-2012 ανιχνεύθηκαν 5 φορές και πάνω μόνο 

12 γεωργικά φάρμακα και μεταξύ αυτών με την μεγαλύτερη συχνότητα βρέθηκε το 

chlorpyrifos ethyl (17 ανιχνεύσεις) και το etridiazole (16 ανιχνεύσεις). Το εύρος 

διακύμανσης του 75% των συγκεντρώσεων βρίσκεται μέσα στο ίδιο εύρος τιμών των 

υπόλοιπων επιφανειακών νερών της λεκάνης Άρδα.  

17. Η οικοτοξικολογική αξιολόγηση των συγκεντρώσεων γεωργικών φαρμάκων που 

βρέθηκαν στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Άρδα, με βάση τον Συντελεστή Κινδύνου 

(Risk Quotient) για τρία τροφικά επίπεδα (ψάρια, ασπόνδυλα και φύκια), έδειξε ότι για 

τον ποταμό Άρδα κατά την χρονική περίοδο 2010-2012 οι υδρόβιοι οργανισμοί που ζουν 
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στον ποταμό αυτό εκτέθηκαν σε κίνδυνο μόνο δύο φορές. Στα στραγγιστικά όμως της 

λεκάνης οι περιπτώσεις έκθεσης σε κίνδυνο των υδρόβιων οργανισμών ήταν κατά πολύ 

συχνότερες.  

18. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης του Άρδα ανιχνεύθηκαν τα κάτωθι γεωργικά φάρμακα 

που δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας: acetochlor, a-HCH, alachlor, atrazine, cadusafos, 

carbaryl, lindane, HCB, malathion, PCNB, prometryne, trifluralin, chloropropylate, 

quinalphos και coumaphos. Μεταξύ αυτών τα chloropropylate, quinalphos και 

coumaphos ανιχνεύθηκαν από μία φορά το καθένα και εικάζεται ότι βρέθηκαν στο 

περιβάλλον μέσω κάποιας τυχαίας σημειακής πηγής (απόρριψη παλιάς συσκευασίας). 

Από τα υπόλοιπα τα ζιζανιοκτόνα acetochlor, atrazine (DEA μεταβολίτης), και 

prometryne, το εντομοκτόνο lindane και τα μυκητοκτόνα PCNB και HCB 

χρησιμοποιήθηκαν στην λεκάνη του Άρδα τόσο εντός του 2011 όσο και του 2012. Τα 

υπόλοιπα (alachlor, cadusafos, carbaryl, carbendazim, malathion, trifluralin, α-HCH) 

βρίσκονται στο περιβάλλον λόγω παλαιότερων χρήσεων.  

19. Συγκριτικά αποτελέσματα φυσικοχημικών παραμέτρων των περιόδων 1999-2000 και 

2010-2012 που αφορούν τον ποταμό Άρδα στις Σ.Θ.Δ. 5 και 8, αντίστοιχα, δείχνουν ότι 

η κύρια διαφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ποταμού είναι η σημαντική μείωση 

των τιμών του Redox που από τιμές ισχυρά οξειδωτικών συνθηκών της περιόδου 1999-

2000 οι τιμές του 2010-2012 δείχνουν ασθενείς οξειδωτικές συνθήκες υποδηλώνοντας 

αυξανόμενες συνθήκες οργανικής ρύπανσης.  

Λεκάνη Έβρου 

1. Ο ποταμός Έβρος κατά την πορεία του από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, κατά μήκος 

των Ελληνοτουρκικών συνόρων και μέχρι την εκβολή του στο Θρακικό πέλαγος 

παρουσιάζει μέτρια περιεκτικότητα σε TDS, αγωγιμότητα και αλατότητα με τους μέσους 

όρους να κυμαίνονται από 300 με 439 mg/L, 484 με 707 μS/cm και 0,11 με 0,24 PSU, 

αντίστοιχα. Για την ίδια περίοδο ο μέσος όρος της θερμοκρασίας κυμαίνεται από 15,21 

με 16,50 oC παρουσιάζοντας μία αύξηση των 1,29 oC κατά την πορεία από τα 

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα προς το Δέλτα.  

2. Οι μέσοι όροι της αγωγιμότητας, περιεκτικότητας σε TDS και αλατότητας στις Σ.Θ.Δ. των 

στραγγιστικών βρίσκονταν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα.  

3. Οι μέσοι όροι των τιμών των αντίστοιχων παραμέτρων (TDS, αγωγιμότητα και 

αλατότητα) στο νερό των γεωτρήσεων βρίσκονται στα ίδια επίπεδα περίπου με τους 

αντίστοιχους μέσους όρους του νερού του ποταμού Έβρου με πολλές όμως εξαιρέσεις 

κυρίως των γεωτρήσεων που βρίσκονται στην περιοχή του Δέλτα-Φερών στις οποίες οι 

αντίστοιχοι μέσοι όροι βρίσκονται σε διπλάσια ακόμη και τετραπλάσια επίπεδα. Επίσης 
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πρέπει να σημειωθεί ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό των γεωτρήσεων το Redox είχε 

αρνητικό πρόθεμα που σημαίνει ότι στα αντίστοιχα υδροφόρα επικρατούν αναγωγικές 

συνθήκες. 

4. Με βάση το Αμερικανικό σύστημα ποιοτικής κατάταξης αρδευτικών νερών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις τιμές SAR και της αγωγιμότητας, το νερό του ποταμού Έβρου έχει ποιότητα 

Μέση προς Καλή και Μέση προς Μέτρια στην περιοχή του αντλιοστασίου του Πέπλου. Η 

ποιότητα των στραγγιστικών είναι επίσης Μέση προς Μέτρια αλλά και Μέση προς Κακή 

στην περιοχή Φερών-Δέλτα όπου διαπιστώνεται πρόβλημα υφαλμύρινσης επιφανειακών 

και υπόγειων νερών. Μέση προς Μέτρια αλλά και Μέτρια προς Κακή είναι και η 

αρδευτική ποιότητα των υπόγειων νερών. 

5. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (ανιόντων, κατιόντων, βαρέων μετάλλων και 

υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων) με βάση τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος 

(ΠΠΠ) και ανωτάτων ορίων ή παραμετρικών τιμών άλλων οδηγιών σχετικών με την 

ποιότητα υπόγειων νερών προκύπτει ότι υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων σε πολλές 

παραμέτρους αλλά ιδιαίτερα στις συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων, μαγγανίου, 

μολύβδου, σιδήρου και κασσιτέρου.  

6. Τα πιο ευρέως διαδεδομένα βαρέα μέταλλα στα επιφανειακά και υπόγεια 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Έβρου είναι ο μόλυβδος, μαγγάνιο και κασσίτερος και σε 

σημαντικό αριθμό των Σ.Θ.Δ. υπάρχουν υπερβάσεις των σχετικών ορίων των ΠΠΠ. Το 

μαγγάνιο βρέθηκε επίσης σχεδόν σε όλα τις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών και υπόγειων 

νερών με εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις στα υπόγεια νερά. 

7. Αρσενικό βρέθηκε στα επιφανειακά νερά της λεκάνης Έβρου όμως δεν υπάρχουν 

υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ. Όμως υπάρχουν υπερβάσεις στις γεωτρήσεις με κωδικούς 

1056, 1061, 1071 και 1094.  

8. Σε αρκετές Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών της λεκάνης Έβρου βρέθηκε κάδμιο και 

υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ στην Σ.Θ.Δ. 1 (Δίκαια) του Έβρου και στα 

στραγγιστικά με κωδικούς 2019, 2024, 2025 και 2027. Οι συγκεντρώσεις καδμίου που 

βρέθηκαν στις γεωτρήσεις κυμαίνονται από 1-5 ppb και αυτές βρίσκονται διάσπαρτες σε 

όλη της λεκάνη του Έβρου όπως περιοχή Ορμενίου (1024 και 1063), Δικαίων (1068 και 

1069), Ν. Βύσσας (1071), Ορεστιάδας (1072, 1075, 1078), Διδυμοτείχου (1061), 

Θουρίου (1080), Σοφικού (1049), και Πυθίου (1052). 

9. Μόλυβδος σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από το όριο αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης 

ήτοι των 5 ppb βρέθηκε στις Σ.Θ.Δ. 1, 2, 3 και 4 του Έβρου και στις Σ.Θ.Δ. όλων των 

στραγγιστικών και υπάρχουν υπερβάσεις της ΜΕΣ-ΠΠΠ στις Σ.Θ.Δ. 1 και 2 του Έβρου 

όπως και σε όλα τα στραγγιστικά. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις μολύβδου που βρέθηκαν 
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σε ορισμένα στραγγιστικά του νοτίου τμήματος της λεκάνης είναι διπλάσιες με 5πλάσιες 

από αυτές που βρέθηκαν στις Σ.Θ.Δ. του Έβρου ποταμού. Οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις μολύβδου βρέθηκαν στο νερό του ποταμού του Αρδανίου και στον 

ταμιευτήρα Αρδανίου-Καβησσού.  

10. Η παρουσία μολύβδου στα επιφανειακά νερά της λεκάνης Έβρου δείχνει ότι αφενός η 

ρύπανση οφείλεται σε εισαγόμενη ρύπανση από την Βουλγαρία και αφετέρου συνδέεται 

με ανάπτυξη υψηλών τιμών φυσικού υποβάθρου (ανάπτυξη μεταλλοφορίας στο δυτικό 

τμήμα της λεκάνης). Χαρακτηριστικά αναφέρονται υψηλές τιμές μολύβδου στον 

ταμιευτήρα Καβησσού. 

11. Επίσης μόλυβδος σε σημαντικές συγκεντρώσεις βρέθηκε σε σημαντικό αριθμό 

γεωτρήσεων και σε ορισμένες όπως οι γεωτρήσεις με κωδικούς 1030, 1036, 1044, 1047, 

1048, 1072, 1074 και 1091 βρέθηκε σε συγκεντρώσεις υψηλότερες των 10 ppb που είναι 

η ανώτερη επιτρεπτή συγκέντρωση για τα υπόγεια νερά.  

12. Νικέλιο και ψευδάργυρος βρέθηκαν σπάνια χωρίς υπερβάσεις των αντιστοίχων ορίων 

των ΕΜΣ ή ΜΕΣ-ΠΠΠ με εξαίρεση την Σ.Θ.Δ. με κωδικό 2017 που βρίσκεται στο ρέμα 

της Λύρας. Στην θέση αυτή βρέθηκε υπέρβαση του ορίου ΠΠΠ σε ψευδάργυρο και εντός 

του 2012 βρέθηκαν σημαντικές συγκεντρώσεις νικελίου.  

13. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Έβρου σπάνια βρέθηκε χαλκός και δεν υπάρχουν 

υπερβάσεις των σχετικών ορίων.  

14. Σε κανένα υδατοσύστημα δεν βρέθηκε υδράργυρος σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 

αντίστοιχου ορίου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης. Χρώμιο βρέθηκε σπάνια και σε 

καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων των ΠΠΠ. 

15. Κασσίτερος βρέθηκε περιοδικά σε αρκετές θέσεις των υδατοσυστημάτων της λεκάνης 

Έβρου και σε σημαντικές συγκεντρώσεις βρέθηκε στις Σ.Θ.Δ. 1 και 2 του Έβρου και 

σχεδόν σε όλες οι Σ.Θ.Δ. των στραγγιστικών και στις οποίες υπάρχει υπέρβαση του 

ορίου ΠΠΠ.  

16. Το μαγγάνιο είναι το πιο διαδεδομένο μέταλλο στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Έβρου. 

Οι συγκεντρώσεις στα επιφανειακά νερά αλλά κυρίως στα υπόγεια νερά είναι εξαιρετικά 

υψηλές. Η υψηλότερη συγκέντρωση (11,6 ppm) μαγγανίου βρέθηκε στο ρέμα της Λύρας 

(κωδικός 2017). Αλλά κυρίως οι υψηλότερες συγκεντρώσεις μαγγανίου βρέθηκαν στα 

δείγματα των υπόγειων νερών. Η παρουσία μαγγανίου στα νερά συνδέεται με ανάπτυξη 

υψηλών τιμών φυσικού υποβάθρου αλλά και σε εισαγόμενη ρύπανση από την 

Βουλγαρία.  

17. Εντός του 2012 σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις σιδήρου βρέθηκαν σε πολλές Σ.Θ.Δ. του 

δικτύου του έργου συμπεριλαμβανομένων και των Σ.Θ.Δ. του Έβρου ποταμού και 
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κυρίως οι θέσεις 1 και 2 ενώ χαμηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν νοτιότερα στις 

θέσεις 3 και 4. Επίσης σίδηρος βρέθηκε και σε πολλά στραγγιστικά αλλά η υψηλότερη 

συγκέντρωση (1,3 ppm) βρέθηκε στην θέση 2017 στο ρέμα της Λύρας. Όμως σίδηρος 

βρέθηκε και σε πολλές γεωτρήσεις και σε ορισμένες από αυτές με κωδικούς 1031 και 

1072 (Ορεστιάδας), 1071 (Ν. Βύσσας), 1049 (Θουρίου), 1052 και 1053 (Πυθίου), 1056, 

1057, 1059 και 1061 (Διδυμοτείχου) υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 200 ppb. 

18. Στο ρέμα της Λύρας βρέθηκε η υψηλότερη συγκέντρωση (11,6 ppm) μαγγανίου αλλά και 

Νικελίου (24,4 ppb) και από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις μολύβδου (22,2 ppb). Η 

ρύπανση του ρέματος της Λύρας, δεδομένου ότι το ρέμα αυτό βρίσκεται σε ημι-ορεινή 

περιοχή και συνεπώς δεν δέχεται πιέσεις από γεωργική ή άλλη ανθρώπινη παρέμβαση, 

δείχνει εμφανώς ότι η σχετική ρύπανση έχει φυσική προέλευση. Επίσης οι σημαντικές 

συγκεντρώσεις μετάλλων μαγγανίου, σιδήρου και μολύβδου που βρέθηκαν στην θέση 

2023 που βρίσκεται στο Φράγμα Αρδανίου-Καβησσού συνδέονται και αυτές με ύπαρξη 

υψηλών τιμών φυσικού υποβάθρου (ανάπτυξη μεταλλοφορίας). 

19. Σε ορισμένες γεωτρήσεις υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων σε περισσότερα του ενός 

μέταλλα όπως για παράδειγμα βρέθηκαν υπερβάσεις σιδήρου, καδμίου και μολύβδου 

στην 1072 (Ορεστιάδας), σιδήρου, αρσενικού και καδμίου στην 1071 της Ν. Βύσσας, 

σιδήρου, αρσενικού και καδμίου στην 1061 του Διδυμοτείχου, σιδήρου και αρσενικού 

στην 1056 του Διδυμοτείχου, σιδήρου και καδμίου στις γεωτρήσεις 1052 του Πυθίου και 

1049 του Θουρίου.  

20. Πολλά γεωργικά φάρμακα που ανιχνεύθηκαν στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Έβρου 

όπως bentazone, lindane, chlorpyrifos ethyl, isoproturon, HCB, simazine, alachlor, 

MCPA, atrazine, dimethoate, trifluralin, 2,4-D, 2,4,5-T, coumaphos, endosulfan I, 

malathion, diuron και linuron περιλαμβάνονται μεταξύ των ουσιών προτεραιότητας των 

ΠΠΠ. Όμως για ορισμένα από αυτά όπως lindane, bentazone και HCB βρέθηκαν 

υπερβάσεις των αντιστοίχων ορίων των ΠΠΠ σχεδόν σε όλες τις Σ.Θ.Δ. των 

στραγγιστικών και στις Σ.Θ.Δ. 1, 3 και 4 του Έβρου ποταμού.  

21. Σε όλα τα επιφανειακά νερά αλλά και σε όλες τις γεωτρήσεις της λεκάνης Έβρου, με 

ελάχιστες εξαιρέσεις, ανιχνεύθηκε καφεΐνη. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν στις 

Σ.Θ.Δ. του ποταμού Έβρου. Η παρουσία καφεΐνης στα υπόγεια νερά της λεκάνης Έβρου 

σημαίνει ότι τα αντίστοιχα υδροφόρα των γεωτρήσεων είναι διαπερατά που 

τροφοδοτούνται από επιφανειακά νερά.  

22. Το ότι τα υπόγεια υδροφόρα είναι ευαίσθητα στην ρύπανση, μέσω έκπλυσης από τα 

υπερκείμενα εδάφη, επιβεβαιώνεται και από την παρουσία υπολειμμάτων γεωργικών 

φαρμάκων σε πολλές γεωτρήσεις και μάλιστα σε ορισμένες σε σημαντικές 

συγκεντρώσεις. Τα γεωργικά φάρμακα που βρέθηκαν σε συγκεντρώσεις >0,1 ppb σε 
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γεωτρήσεις της λεκάνης Έβρου είναι: etridiazole, bentazone, 2,4-D, chlorthal dimethyl, 

diphenylamine, quinalphos, difenoconazole και propiconazole, chlorothalonil, 

prometryne, atrazine και DEA (είναι μεταβολίτης της ατραζίνης).  

23. Η παρουσία difenoconazole, propiconazole, chlorothalonil και quinalphos σε υπόγεια 

νερά οφείλεται σε σημειακές πηγές ρύπανσης των υπόγειων νερών ενώ για τα υπόλοιπα 

γεωργικά φάρμακα η παρουσία τους στα υπόγεια νερά πρέπει να οφείλεται σε διάχυτες 

πηγές μέσω έκπλυσης από τα καλλιεργούμενα εδάφη.  

24. H παρουσία etridiazole σε ορισμένες γεωτρήσεις ενδεχομένως να οφείλεται σε άμεση 

τροφοδοσία των αντίστοιχων υδροφόρων από το νερό του ποταμού Έβρου διότι μεταξύ 

των Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών etridiazole σε σημαντικές συγκεντρώσεις βρέθηκε 

μόνο στις Σ.Θ.Δ. του Έβρου ποταμού. 

25. Σύμφωνα με τα δεδομένα 24 γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν περισσότερες από 5 

φορές στις Σ.Θ.Δ. της λεκάνης Έβρου κατά την χρονική περίοδο 2010-2011 και 19 

φάρμακα κατά το 2012. Τα γεωργικά φάρμακα που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό 

ανιχνεύσεων είναι τα ζιζανιοκτόνα prometryne, fluometuron, bentazone, pendimethalin 

και S-metolachlor, τα μυκητοκτόνα etridiazole, carbendazim και propamocarb και τα 

εντομοκτόνα lindane, chlorpyrifos ethyl, chlorpyrifos methyl και dimethoate.  

26. Η αναπόφευκτη ρύπανση που προκαλείται από την χρησιμοποίηση γεωργικών 

φαρμάκων στην λεκάνη του Έβρου, κάτω από τις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και 

την εξασκούμενη γεωργική πρακτική, δεν υπερβαίνει το 0,7 ppb. Η εκτίμηση αυτή 

βασίζεται στο εύρος διακύμανσης του 75% των συγκεντρώσεων των γεωργικών 

φαρμάκων που ανιχνεύθηκαν στα υδατοσυστήματα της λεκάνης κατά την χρονική 

περίοδο 2010-2012. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις που βρέθηκαν για ορισμένα 

γεωργικά φάρμακα οφείλονται σε σημειακές πηγές ρύπανσης. 

27. Αρκετά γεωργικά φάρμακα που ανιχνεύθηκαν στα υδατοσυστήματα της λεκάνης του 

Έβρου δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας στην χώρα μας και προέρχονται είτε από (α) 

παράνομες εισαγωγές και χρήσεις, (β) από έκπλυση υπολειμμάτων από εδάφη όπου 

υπάρχουν λόγω παλαιότερης χρήσης, (γ) απόρριψη συσκευασιών από παλαιότερες 

χρήσεις και δημιουργία σημειακών πηγών ρύπανσης ή (δ) εισαγόμενη ρύπανση μέσω 

του Έβρου ποταμού. Στην περίπτωση (α) εμπίπτουν τα ζιζανιοκτόνα acetochlor, 

atrazine και prometryne, το εντομοκτόνο lindane, τα μυκητοκτόνα carbendazim, HCB και 

PCNB και το εντομοκτόνο/νηματωδοκτόνο carbofuran. Στην περίπτωση (β) εμπίπτουν 

τα alachlor, cadusafos και trifluralin, τα οποία βρέθηκαν κυρίως μόνο σε γεωτρήσεις, και 

carbaryl και endosulfan I. Στην περίπτωση (γ) εμπίπτουν τα bromopropylate, 

chinomethionate, chlorothalonil, coumaphos, malathion, procymidone, quinalphos και 

thiofanox sulfoxide. Στην περίπτωση (δ) εμπίπτουν τα ζιζανιοκτόνα isoproturon και 
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simazine που βρέθηκαν στην υψηλότερη συγκέντρωση στην θέση 1 του Έβρου στα 

Δίκαια και σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις σε όλες τις θέσεις κατάντη. Η ανίχνευση του 

ζιζανιοκτόνου 2,4,5-Τ είναι ειδική περίπτωση. Το ζιζανιοκτόνο αυτό είναι απαγορευμένο 

πάνω από 40 έτη όμως ενδεχομένως να βρίσκεται ως παραπροϊόν σύνθεσης στα 

σκευάσματα του 2,4-D που έχουν έγκριση κυκλοφορίας και χρησιμοποιήθηκε ευρέως 

στην καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες σιτηρών και ρυζιού.  

28. Η οικοτοξικολογική αξιολόγηση των συγκεντρώσεων γεωργικών φαρμάκων που 

βρέθηκαν στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Έβρου, με βάση τον Συντελεστή Κινδύνου 

(Risk Quotient) για τρία τροφικά επίπεδα (ψάρια, ασπόνδυλα και φύκια), έδειξε ότι οι 

περιπτώσεις κινδύνου των υδρόβιων οργανισμών που διαπιστώθηκαν οφείλονταν κατά 

κύριο λόγο στην παρουσία των οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων chlorpyrifos methyl, 

chlorpyrifos ethyl και pirimiphos methyl, και κατά δεύτερο λόγο σε μικρό αριθμό των 

περιπτώσεων στα ζιζανιοκτόνα S-metolachlor και pendimethalin.  

29. Τα ιζήματα του ποταμού Έβρου είναι πλούσια σε νιτρικά, φωσφορικά και χλωριούχα 

γεγονός που υποδηλώνει εναπόθεση αστικών αποβλήτων. Όμως οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις ανιόντων βρέθηκαν στις Σ.Θ.Δ. με κωδικούς 3 και 2 γεγονός που είναι σε 

συμφωνία και με την ρύπανση που παρατηρήθηκε στην υδατική φάση του Έβρου και 

επισημάνθηκε ότι μία κύρια πηγή ρύπανσης σε αστικά απόβλητα συνιστά ο ποταμός της 

Αδριανούπολης (Τούντζας) που εκβάλει στον Έβρο στην περιοχής των Καστανιών. Οι 

συγκεντρώσεις μαγγανίου, μολύβδου, σιδήρου, κασσιτέρου και ψευδαργύρου στα 

ιζήματα του ποταμού Έβρου είναι από τις υψηλότερες που βρέθηκαν μεταξύ όλων των 

Σ.Θ.Δ. των υπόλοιπων ποταμών του έργου. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις μαγγανίου, 

ψευδαργύρου και σιδήρου που βρέθηκαν στα ιζήματα της Θέσης 1 στα Δίκαια είναι οι 

υψηλότερες και αυτές μειώνονται κατά την πορεία του Έβρου προς το Δέλτα. Αυτό 

σημαίνει ότι η ρύπανση του ποταμού Έβρου από μαγγάνιο, ψευδάργυρο και σίδηρο 

είναι κυρίως εισαγόμενη από την Βουλγαρία.  

30. Σύγκριση αποτελεσμάτων των επιτόπου μετρήσεων και αναλύσεων ανιόντων, μετάλλων 

και γεωργικών φαρμάκων με αντίστοιχα αποτελέσματα της προηγούμενης δεκαετίας 

δείχνει ότι σε ορισμένες παραμέτρους τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού του Έβρου 

στην γέφυρα του Πέπλου είναι βελτιωμένα σε σύγκριση με την ποιοτική κατάσταση που 

υπήρχε την περίοδο 1999-2000. Όμως η σημαντική μείωση των τιμών του Redox κατά 

την περίοδο 2010-2012, σε σύγκριση με την περίοδο 1999-2000, δείχνει ότι αυξήθηκε το 

φορτίο των αστικών αποβλήτων που απορρίπτεται στον ποταμό Έβρο γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και από την παρουσία αυξημένων συγκεντρώσεων καφεΐνης στο νερό 

του Έβρου.  
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Λεκάνη Ερυθροποτάμου 

1. Στον Ερυθροπόταμο οι συγκεντρώσεις TDS, της αγωγιμότητα και της αλατότητας 

βρίσκονταν σε χαμηλά σχετικά επίπεδα καθ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου με 

τους μέσους όρους της περιόδου 2010-2012 να κυμαίνονται από 222 με 391 mg/L, 357 

με 635 μS/cm και 0,09 με 0,22 PSU, αντίστοιχα. Ο αντίστοιχος μέσος όρος του pH του 

νερού κυμαίνεται από 7,77 με 7,91 και της θερμοκρασίας από 15,40 με 17,64 oC 

παρουσιάζοντας κατά μέσον όρο αύξηση των 2,24 oC κατά την πορεία από την περιοχή 

των Μεταξάδων μέχρι το Διδυμότειχο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αύξηση του μέσου 

όρου της θερμοκρασίας κατά 1,31 oC βρέθηκε μεταξύ των Σ.Θ.Δ. 11 και 12 που 

βρίσκονται ανάντη και κατάντη του Διδυμοτείχου, αντίστοιχα και αναμφισβήτητα η 

ανωτέρω αύξηση οφείλεται στην εκβολή των αστικών αποβλήτων του Διδυμοτείχου.  

2. Στις Σ.Θ.Δ. των στραγγιστικών οι τιμές της αγωγιμότητας, περιεκτικότητας σε TDS και 

της αλατότητας βρίσκονται σε διπλάσια περίπου επίπεδα, αντίστοιχα, από εκείνα των 

Σ.Θ.Δ. του Ερυθροποτάμου και σε κατά πολύ υψηλότερα επίπεδα βρίσκονται στις 

περισσότερες από τις γεωτρήσεις του δικτύου. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι σε 

σημαντικό αριθμό γεωτρήσεων οι συνθήκες είναι αναγωγικές (αρνητικές τιμές Redox) και 

σε πολλές άλλες ελαφρώς μόνο οξειδωτικές (χαμηλές τιμές Redox <50 mV). 

3. Με βάση το Αμερικανικό σύστημα ποιοτικής κατάταξης αρδευτικών νερών, λαμβάνοντας 

υπόψη τις τιμές SAR και της αγωγιμότητας, το νερό του Ερυθροποτάμου έχει ποιότητα 

Μέση προς Καλή. Η ποιότητα των στραγγιστικών είναι Μέση προς Μέτρια όπως Μέση 

προς Μέτρια είναι η ποιότητα των περισσότερων γεωτρήσεων.  

4. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (ανιόντων, κατιόντων, βαρέων μετάλλων και 

υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων) με βάση τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος 

(ΠΠΠ) και ανωτάτων ορίων ή παραμετρικών τιμών άλλων οδηγιών σχετικών με την 

ποιότητα υπόγειων νερών προέκυψε ότι υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων σε πολλές 

παραμέτρους αλλά ιδιαίτερα στις συγκεντρώσεις μαγγανίου, μολύβδου, σιδήρου και 

κασσιτέρου. Οι ανωτέρω υπερβάσεις αφορούν επιφανειακά αλλά και υπόγεια νερά.  

5. Τα πιο ευρέως διαδεδομένα βαρέα μέταλλα στα επιφανειακά και υπόγεια 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Ερυθροποτάμου είναι ο μόλυβδος, μαγγάνιο και 

κασσίτερος και σε σημαντικό αριθμό των Σ.Θ.Δ. υπάρχουν υπερβάσεις των σχετικών 

ορίων των ΠΠΠ. Επίσης βρέθηκε και αρσενικό αλλά υπερβάσεις του σχετικού ορίου των 

10 ppb βρέθηκαν μόνο σε ορισμένες γεωτρήσεις. 

6. Υπερβάσεις του ορίου των 50 ppm των νιτρικών βρέθηκαν μόνο σε δύο γεωτρήσεις. 

Όμως νιτρώδη και αμμωνιακά σε σημαντικές συγκεντρώσεις (>0,5 ppm) βρέθηκαν σε 

Σ.Θ.Δ. επιφανειακών αλλά κυρίως γεωτρήσεων γεγονός που είναι σε συμφωνία με τις 
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αναγωγικές συνθήκες που διαπιστώθηκε ότι υφίστανται σε πολλές γεωτρήσεις της 

λεκάνης.  

7. Τα επίπεδα των ανιόντων στα ιζήματα του Ερυθροποτάμου βρίσκονται σε μέτρια προς 

χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με τις συγκεντρώσεις που βρέθηκαν στα ιζήματα των 

υπόλοιπων ποταμών. Οι συγκεντρώσεις κατιόντων επίσης βρίσκονται σε μέτρια με 

χαμηλά επίπεδα στα ιζήματα του Ερυθροποτάμου με εξαίρεση το μαγγάνιο και χαλκό. 

Στην θέση 9 του Ερυθροποτάμου βρέθηκε η υψηλότερη συγκέντρωση μαγγανίου (2580 

ppm) μεταξύ όλων των ιζημάτων των θέσεων των υπόλοιπων ποταμών του έργου και 

στην θέση 11 βρέθηκε από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις χαλκού.  

8. Σε όλα τα επιφανειακά νερά αλλά και σε όλες τις γεωτρήσεις της λεκάνης 

Ερυθροποτάμου, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ανιχνεύθηκε καφεΐνη. Η παρουσία καφεΐνης 

στα υπόγεια νερά είναι μία ένδειξη ότι τα εδάφη της λεκάνης είναι ευαίσθητα στην 

έκπλυση ουσιών και τα αντίστοιχα υδροφόρα δεν είναι προστατευμένα.  

9. Το ότι τα υπόγεια υδροφόρα είναι ευαίσθητα στην ρύπανση μέσω έκπλυσης από τα 

υπερκείμενα εδάφη επιβεβαιώνεται και από την παρουσία υπολειμμάτων γεωργικών 

φαρμάκων σε πολλές γεωτρήσεις και μάλιστα σε ορισμένες σε σημαντικές 

συγκεντρώσεις. Τα γεωργικά φάρμακα που βρέθηκαν σε συγκεντρώσεις >0,1 ppb σε 

γεωτρήσεις της λεκάνης Ερυθροποτάμου είναι: etridiazole, bentazone, 2,4-D, chlorthal 

dimethyl, diphenylamine και fluometuron. Για τα γεωργικά φάρμακα αυτά θα πρέπει να 

νομοθετηθούν περιορισμοί στην χρήση τους σε περιοχές, όπως την λεκάνη του 

Ερυθροποτάμου, στην οποία τα εδάφη είναι ευαίσθητα στην έκπλυση γεωργικών 

φαρμάκων.  

10. Ο αριθμός των γεωργικών που ανιχνεύθηκε στα υδατοσυστήματα της λεκάνης 

Ερυθροποτάμου δεν είναι μεγάλος (17) όμως ορισμένα όπως το fluometuron, 

pendimethalin, και S-metolachlor, λόγω σημειακών πηγών ρύπανσης των επιφανειακών 

νερών, συμπεριλαμβανομένων και των Σ.Θ.Δ. που είναι εγκατεστημένες επάνω στον 

ποταμό, βρέθηκαν σε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις (>600 ppb). Όμως εκτός από τα 

ανωτέρω γεωργικά φάρμακα και άλλα όπως carbendazim, chlorthal dimethyl, etridiazole 

και trifluralin, acetochlor, PCNB βρέθηκαν σε υψηλές συγκεντρώσεις.  

11. Σημαντικός αριθμός των γεωργικών φαρμάκων που περιλαμβάνονται στα ΠΠΠ βρέθηκε 

στα επιφανειακά νερά της λεκάνης Ερυθροποτάμου όπως alachlor, lindane, chlorpyrifos 

ethyl, HCB, coumaphos, bentazone, MCPA, trifluralin, 2,4-D, dimethoate, endosulfan 

sulfate, DDD, DDT, isoproturon και mecoprop και για ορισμένα υπάρχουν υπερβάσεις 

των σχετικών ορίων των ΠΠΠ. 
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12. Η οικοτοξικολογική αξιολόγηση των συγκεντρώσεων γεωργικών φαρμάκων που 

βρέθηκαν στο νερό του Ερυθροποτάμου, με βάση τον Συντελεστή Κινδύνου (Risk 

Quotient) για τρία τροφικά επίπεδα (ψάρια, ασπόνδυλα και φύκια), έδειξε ότι υπήρξε 

συχνά οικοτοξικολογικός κίνδυνος λόγω acetochlor, chlorpyrifos ethyl, pendimethalin, 

prometryne και S-metolachlor.  

13. Λόγω του περιορισμένου αριθμού των Σ.Θ.Δ. στα επιφανειακά νερά της λεκάνης 

Ερυθροποτάμου και επειδή σε όλες αυτές τις Σ.Θ.Δ. η παρουσία των ευρέως 

χρησιμοποιούμενων γεωργικών φαρμάκων διαπιστώθηκε σε υψηλές σχετικά 

συγκεντρώσεις που ενδεχομένως όλες προέρχονται από σημειακές πηγές ρύπανσης 

είναι αδύνατο να εκτιμηθεί το επίπεδο της αναπόφευκτης ρύπανσης επιφανειακών 

νερών από την χρήση γεωργικών φαρμάκων.  

14. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Ερυθροποτάμου βρέθηκαν υπολείμματα από πολλά 

γεωργικά φάρμακα που δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας όπως acetochlor, alachlor, 

atrazine, cadusaphos, carbendazim, carbofuran, lindane, chlortoluron, coumaphos, 

endosulfan sulfate, HCB, isoproturon, o,p-DDD, o,p-DDE, o,p-DDT, p,p-DDE, 

prometryne, PCNB, simazine και trifluralin. Μεταξύ αυτών, όπως προκύπτει από τα 

επίπεδα των συγκεντρώσεων που βρέθηκαν στα υδατοσυστήματα της λεκάνης, τα 

ζιζανιοκτόνα acetochlor, prometryne και trifluralin, το εντομοκτόνο lindane και το 

εντομοκτόνο/νηματωδοκτόνο carbofuran πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν στην λεκάνη του 

Ερυθροποτάμου κατά την χρονική περίοδο 2010-2012. Για όλα τα υπόλοιπα γεωργικά 

φάρμακα που αναφέρθηκαν παραπάνω τα υπολείμματα τους στα νερά (επιφανειακά και 

υπόγεια) οφείλονται στη έκπλυση υπολειμμάτων που υπάρχουν στα εδάφη από 

παλαιότερες χρήσεις.  

Λεκάνη Ροδόπης-Βιστωνίδας 

1. Στην λίμνη Βιστωνίδα, για την χρονική περίοδο 2010-2012, ο μέσος όρος των τιμών του 

pH στις Σ.Θ.Δ. του επιφανειακού στρώματος νερού κυμαίνεται από 8,68 με 8,55 και στο 

παραπυθμένιο νερό από 8,61 με 8,20. Ο αντίστοιχος μέσος όρος της θερμοκρασίας 

κυμαίνεται από 18,10 με 16,90 oC στο επιφανειακό νερό και 16,15 με 14,95 oC στο 

παραπυθμένιο νερό.  

2. Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην θερμοκρασία μεταξύ επιφανειακού και 

παραπυθμένιου νερού διότι η Βιστωνίδα είναι μία αβαθής λίμνη. Η βαθύτερη περιοχή 

είναι η περιοχή που βρίσκεται η θέση με κωδικούς 503/504 (Νέας Κεσσάνης) στην οποία 

το μέγιστο βάθος που μετρήθηκε ανέρχεται σε 4,10 μέτρα. Άλλωστε δεδομένου ότι η 

θέση με κωδικό 504 βρίσκεται στην βαθύτερη περιοχή της λίμνης έχει και τον 

χαμηλότερο μέσο όρο θερμοκρασίας (14,95 oC).  
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3. Παρατηρήθηκε υπερκορεσμός σε οξυγόνο στο επιφανειακό ακόμη και στο 

παραπυθμένιο στρώμα της λίμνης λόγω της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας της 

πλούσιας υδρόβιας βλάστησης.  

4. Στις τρεις Σ.Θ.Δ. της λίμνης Βιστωνίδας, τόσο στο παραπυθμένιο νερό αλλά ακόμη και 

στο επιφανειακό νερό, επικρατούν συχνά αναγωγικές συνθήκες (αρνητικό Redox).  

5. Στην λίμνη Βιστωνίδα οι τιμές της περιεκτικότητας σε TDS, της αλατότητα και της 

αγωγιμότητα παρουσιάζουν μεγάλο εύρος διακύμανσης και εποχιακά πλησιάζουν τα 

χαρακτηριστικά θαλασσινού νερού.  

6. Η διαφάνεια της λίμνης επίσης μεταβάλλεται σημαντικά κατά την διάρκεια του έτους και η 

μεγαλύτερη διαφάνεια (δίσκος Secchi, 2,80 μέτρα) βρέθηκε στην θέση 503 μέσα στον 

Απρίλιο του 2012. Υψηλότερες τιμές δίσκου Secchi βρέθηκαν και στις άλλες δύο Σ.Θ.Δ. 

κατά την δειγματοληψία του Απριλίου, 2012 ενώ στις προηγούμενες τρεις 

δειγματοληψίες οι τιμές του δίσκου Secchi ήταν <0,40 μέτρα.  

7. Τα υπόλοιπα επιφανειακά νερά της λεκάνης διακρίνονται σε τρεις ομάδες από τις οποίες 

στην μία περιλαμβάνονται τα υδατοσυστήματα στα οποία υπάρχουν οι Σ.Θ.Δ. 2031, 

2032, 2033, 2035, 2041, 2042 και 2044, με μέτριες τιμές TDS και αγωγιμότητας, στην 

δεύτερη ομάδα στην οποία εμπίπτουν οι θέσεις 2034, 2038, 2043 με μεγάλες τιμές και 

στην τρίτη ομάδα οι Σ.Θ.Δ. 2039 και 2040 στις οποίες οι αντίστοιχες τιμές πλησιάζουν 

εποχιακά τα χαρακτηριστικά θαλασσινού νερού. 

8. Υπάρχει μεγάλη διακύμανση του TDS και της αγωγιμότητας στα υπόγεια νερά με ένα 

σημαντικό αριθμό γεωτρήσεων με αγωγιμότητα <1000 μS/cm αλλά και γεωτρήσεις με 

εξαιρετικά υψηλή αγωγιμότητα και TDS 

9. Η αρδευτική ποιότητα των νερών στις θέσεις με κωδικούς 2031 (Ασπροπόταμος ή 

Τράϋος), 2032 (Κομψάτος), 2033 (Κομψάτος, ανάντη της εκβολής στην Βιστωνίδα) και 

2035 (ρέμα Ιάσμου) είναι Μέση προς Καλή. Στις Σ.Θ.Δ. 2036 (Λήσσος στην περιοχή 

Μεστής), 2037 (ρέμα Ιμέρου), 2041 (Ασπρόρεμα ανάντη της Ισμαρίδας) και 2044 (ρέμα 

Ποταμιάς) η ποιότητα είναι Μέση προς Μέτρια και σε όλα τα υπόλοιπα και ασφαλώς 

συμπεριλαμβανομένης και της λίμνης Βιστωνίδας η ποιότητα είναι Κακή. Στην 

θέση 2042 (Κόσυνθος) η ποιότητα ποικίλει από Μέτρια προς Κακή εντός του 2011 

σε Μέση προς Καλή εντός του 2012.  

10. Το μεγαλύτερο ποσοστό των γεωτρήσεων έχει αρδευτική ποιότητα Μέση προς Καλή, οι 

γεωτρήσεις με κωδικούς 1132 και 1161 έχουν Καλή, οι γεωτρήσεις 1133, 1135, 1137, 

1155 και 1162 Μέση προς Μέτρια και μόνο δύο γεωτρήσεις (Κωδικοί 1156 και 1157) 

έχουν Κακή Ποιότητα. Είναι προφανές ότι στην περιοχή της λίμνης Ισμαρίδας 

υπάρχει πρόβλημα υφαλμύρινσης των υπόγειων υδροφόρων. 
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11. Σε μεγάλο ποσοστό των θέσεων επιφανειακών και υπόγειων νερών υπάρχουν 

υπερβάσεις των ορίων των 250 mg/L χλωριούχων και θειικών .  

12. Όλες οι θέσεις με Κακή αρδευτική ποιότητα νερού (Λίμνη και Σ.Θ.Δ. με κωδικούς 2038, 

2039, 2040, 2043 και 2034) παρουσιάζουν και υψηλές συγκεντρώσεις βορίου. Βόριο δεν 

βρέθηκε σε γεωτρήσεις με συγκεντρώσεις υψηλότερες από το όριο αναφοράς της 

μεθόδου ανάλυσης. 

13. Χαμηλές συγκεντρώσεις αρσενικού βρέθηκαν σε ορισμένα επιφανειακά νερά αλλά μόνο 

σε μία περίπτωση (Κωδικός 2044 είναι το ρέμα Ποταμιάς) υπάρχει υπέρβαση του ΕΜΣ-

ΠΠΠ. 

14. Στην Σ.Θ.Δ. 506 (παραπυθμένιο νερό απέναντι από την εκβολή του ρέματος Ιάσμου) της 

λίμνης Βιστωνίδας υπάρχει υπέρβαση του ορίου της ΕΜΣ-ΠΠΠ του καδμίου μέσα στο 

2010. Όμως κάδμιο βρέθηκε σχεδόν σε όλα τα επιφανειακά νερά με υπερβάσεις των 

ορίων ΠΠΠ σε σημαντικό αριθμό Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών.  

15. Κάδμιο δεν βρέθηκε σε επίπεδα υψηλότερα του ορίου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης 

στο νερό των γεωτρήσεων. 

16. Μόλυβδος βρέθηκε σχεδόν σε όλα τα επιφανειακά νερά της λεκάνης Βιστωνίδας 

συμπεριλαμβανομένης και της λίμνης και στις περισσότερες Σ.Θ.Δ. οι ετήσιες μέγιστες 

συγκεντρώσεις υπερβαίνουν την τιμή του ΜΕΣ-ΠΠΠ.  

17. Μόλυβδος σε συγκεντρώσεις ανώτερες του ορίου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης δεν 

βρέθηκε στα υπόγεια νερά της λεκάνης της Βιστωνίδας. 

18. Νικέλιο, σε επίπεδα ανώτερα του ορίου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης, βρέθηκε σε 

πολλά επιφανειακά νερά της λεκάνης της Βιστωνίδας, όμως σε καμία περίπτωση οι τιμές 

δεν υπερβαίνουν την τιμή ΕΜΣ-ΠΠΠ ή ΜΕΣ-ΠΠΠ των 20 ppb παρά μόνο σε μία 

περίπτωση στον Κόσυνθο ποταμό (κωδικός 2042) που βρέθηκε συγκέντρωση που 

υπερβαίνει την τιμή της ΜΕΣ-ΠΠΠ. Νικέλιο δεν βρέθηκε στα υπόγεια νερά. 

19. Χαλκός βρέθηκε εποχιακά σε ορισμένα επιφανειακά νερά όπως στις θέσεις με κωδικούς 

2033, 2034, 2039, 2040, 2042 και 2043. Μεταξύ των ανωτέρω θέσεων υπάρχει 

υπέρβαση του ορίου της ΕΜΣ-ΠΠΠ ήτοι τα 26 ppb στις θέσεις 2034, 2039 και 2040.  

20. Υδράργυρος και χρώμιο δεν βρέθηκαν στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Βιστωνίδας 

βρέθηκε όμως ψευδάργυρος στις θέσεις 504 και 506 της λίμνης χωρίς βέβαια να 

υπάρχει υπέρβαση του ορίου του 125 ppb του ΕΜΣ-ΠΠΠ. Υπέρβαση υπάρχει μόνο στη 

Σ.Θ.Δ. 2031 (Ασπροπόταμος ή Τραϋος). 

21. Σε πάρα πολλές Σ.Θ.Δ. υπάρχει υπέρβαση του ΕΜΣ-ΠΠΠ των 2,2 ppb του κασσιτέρου. 

Στις ανωτέρω θέσεις περιλαμβάνονται οι θέσεις με κωδικούς 501, 502, 505 και 506 της 

λίμνης και οι θέσεις των στραγγιστικών 2036, 2037, 2039, 2040, 2042, 2043 και 2044.  



Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών 
Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σελ.21/186 

22. Το μαγγάνιο έχει σημαντική παρουσία στα υδατοσυστήματα της Βιστωνίδας όχι όμως σε 

εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις όπως συμβαίνει στα υδατοσυστήματα του Νομού 

Έβρου. Υπάρχουν όμως υπερβάσεις του ορίου των 50 ppb σχεδόν σε όλα τα 

επιφανειακά νερά με εξαίρεση ελαχίστων. Επίσης μαγγάνιο βρέθηκε περίπου στο 60% 

των γεωτρήσεων του δικτύου.  

23. Ο σίδηρος, όπως και το μαγγάνιο αλλά σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις, έχει ευρεία 

εμφάνιση στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της λεκάνης Βιστωνίδας και σε σημαντικό 

αριθμό Σ.Θ.Δ. υπάρχουν υπερβάσεις του ανώτατου ορίου των 200 ppb.  

24. Νιτρικά, σε χαμηλές βέβαια συγκεντρώσεις βρέθηκαν σε όλα τα υδατοσυστήματα αλλά 

μόνο σε γεωτρήσεις (κωδικοί 1156 και 1157) υπάρχει υπέρβαση του ορίου των ΠΠΠ. 

Επίσης νιτρώδη και αμμωνιακά βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις Σ.Θ.Δ. και με υπερβάσεις 

του ορίου των 0,5 ppm σε θέσεις επιφανειακών και υπόγειων νερών.  

25. Σημαντικές συγκεντρώσεις φθοριούχων βρέθηκαν σε πολλές Σ.Θ.Δ. 

συμπεριλαμβανομένης και της λίμνης Βιστωνίδας αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει 

υπέρβαση του ορίου των 1,5 ppm. 

26. Αντιμόνιο δεν βρέθηκε στις γεωτρήσεις. Αργίλιο βρέθηκε σε μερικές σε υψηλές 

συγκεντρώσεις. 

27. Στα ιζήματα της λίμνης Βιστωνίδας δεν βρέθηκαν τα μέταλλα σελήνιο, υδράργυρος και 

αντιμόνιο, άλλωστε τα μέταλλα αυτά δεν είχαν βρεθεί και στα δείγματα του υπερκείμενου 

νερού της λίμνης. Οι συγκεντρώσεις ανιόντων, με εξαίρεση τα χλωριούχα, βρίσκονται σε 

χαμηλά έως μέτρια επίπεδα στα ιζήματα της Βιστωνίδας, σε σύγκριση βέβαια με τις 

μέγιστες συγκεντρώσεις που βρέθηκαν στα ιζήματα των υπολοίπων λιμνών. Όμως στα 

ιζήματα της λίμνης Βιστωνίδας βρέθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων 

μετάλλων. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις αρσενικού που βρέθηκαν στις θέσεις 502, 506 

και 504 ανέρχονται σε 67,2, 37,8 και 28,5 ppm, αντίστοιχα. Η συγκέντρωση των 67,2 

ppm είναι η υψηλότερη που βρέθηκε μεταξύ όλων των λιμνών. Επίσης οι συγκεντρώσεις 

καδμίου που βρέθηκαν είναι από τις υψηλότερες που βρέθηκαν μεταξύ όλων των 

λιμνών. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις στις θέσεις 502, 506 και 504 ανέρχονται σε 29,8, 

24,8 και 24,7 ppm, αντίστοιχα. Επίσης οι συγκεντρώσεις χρωμίου που βρέθηκαν είναι 

από τις υψηλότερες μεταξύ των λιμνών. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις ανέρχονται σε 245, 

202 και 181 ppm στις θέσεις 506, 502 και 504, αντίστοιχα. Υψηλότερες συγκεντρώσεις 

χρωμίου βρέθηκαν μόνο στα ιζήματα της Βεγορίτιδας. Το ίδιο ισχύει και για τις 

συγκεντρώσεις σιδήρου που οι μέγιστες ανέρχονται σε 51233, 46740 και 46630 ppm 

στις θέσεις 502, 504 και 506, αντίστοιχα, που είναι από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις 

σιδήρου που βρέθηκαν σε ιζήματα λιμνών. Σε μέτρια με χαμηλά επίπεδα βρέθηκαν οι 

συγκεντρώσεις μαγγανίου, και ψευδαργύρου και σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα οι 
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συγκεντρώσεις κασσιτέρου. Για παράδειγμα οι μέγιστες συγκεντρώσεις μαγγανίου στα 

ιζήματα των τριών θέσεων δειγματοληψίας κυμαίνονται από 897 με 706 ppm ενώ οι 

μέγιστες συγκεντρώσεις που βρέθηκαν στα ιζήματα της Καστοριάς κυμαίνονται από 

3455 με 2430 ppm.  

28. Οι τιμές του BOD5 βρίσκονται σε επίπεδα κατώτερα από το όριο αναφοράς της μεθόδου 

προσδιορισμού. Οι τιμές όμως για το COD σε ορισμένες ημερομηνίες είναι σημαντικές. 

Το ίδιο ισχύει και για τις εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις χλωροφύλλης που βρέθηκαν 

στα δείγματα του επιφανειακού νερού της λίμνης Βιστωνίδας σε όλες τις θέσεις 

δειγματοληψίας του Μαΐου, 2011. Η οικολογική ποιότητα είναι σε αποδεκτά επίπεδα σε 

όλες τις Σ.Θ.Δ. των στραγγιστικών. 

29. Καφεΐνη βρέθηκε σχεδόν σε όλες τις Σ.Θ.Δ. επιφανειακών και υπόγειων νερών με τις 

συγκεντρώσεις των επιφανειακών και υπόγειων νερών να κυμαίνονται μέσα στο ίδιο 

εύρος τιμών. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι όλα τα επιφανειακά νερά είναι αποδέκτες 

αστικών αποβλήτων και ενδεχομένως ότι υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ 

επιφανειακών και υπόγειων νερών όπως παρουσιάζεται και στην ανάλυση των 

υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής. 

30. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Βιστωνίδας ανιχνεύθηκαν έστω και μία φορά 69 

γεωργικά φάρμακα. Όμως μεταξύ των ανωτέρω γεωργικών φαρμάκων μόνο τρία 

ζιζανιοκτόνα (fluometuron, terbuthylazine, S-metolachlor) και τα εντομοκτόνα malathion 

και coumaphos βρέθηκαν σε συγκεντρώσεις > 1,0 ppb με τις μέγιστες όμως 

συγκεντρώσεις για το fluometuron να κυμαίνονται από 1,0 με 317,6 ppb, για την 

terbuthylazine από 1,0 μέχρι 31,5 ppb και για το S-metolachlor από 1,0 μέχρι 11,4 ppb 

ενώ το malathion στην υψηλότερη συγκέντρωση που βρέθηκε είναι 2,05 ppb και το 

coumaphos 1,74 ppb.  

31. Στα δείγματα της λίμνης Βιστωνίδας ανιχνεύθηκε σημαντικός αριθμός γεωργικών 

φαρμάκων όμως τα γεωργικά φάρμακα που βρέθηκαν σε συγκεντρώσεις ανώτερες από 

τα αντίστοιχα LOQs είναι τα εντομοκτόνα alphamethrin, lindane και L-cyhalothrin και το 

ζιζανιοκτόνο fluometuron. 

32. Σημαντικός αριθμός γεωργικών φαρμάκων επίσης ανιχνεύθηκε στα δείγματα των 

γεωτρήσεων. Όμως τα γεωργικά φάρμακα που βρέθηκαν σε συγκεντρώσεις ανώτερες 

από τα αντίστοιχα LOQs είναι τα ζιζανιοκτόνα 2,4-D, acetochlor, alachlor, chlorthal 

dimethyl, triclopyr, terbuthylazine το εντομοκτόνο acetamiprid και το μυκητοκτόνο 

imazalil. 

33. H ευρεία παρουσία γεωργικών φαρμάκων στα υπόγεια νερά είναι μία επιβεβαίωση της 

διαπίστωσης που εκφράσθηκε παραπάνω σε σχέση με την διασπορά της καφεΐνης, ότι 
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δηλαδή υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ επιφανειακών και υπόγειων νερών ή 

τουλάχιστον τα εδάφη είναι ευαίσθητα στην έκπλυση γεωργικών φαρμάκων προς τα 

υπόγεια νερά όπως παρουσιάζεται και στην ανάλυση των υδρογεωλογικών συνθηκών 

της περιοχής. 

34. Πολλά από τα γεωργικά φάρμακα που περιλαμβάνονται στα ΠΠΠ βρέθηκαν στα 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Βιστωνίδας όπως lindane, HCB, chlorpyrifos ethyl, 

alachlor, atrazine, MCPA, dimethoate, trifluralin, 2,4-D, 2,4,5,T, bentazone, coumaphos, 

isoproturon, chloridazone και malathion και σε πολλές Σ.Θ.Δ. υπάρχουν υπερβάσεις των 

αντιστοίχων ορίων ΠΠΠ.  

35. Υπερβάσεις του ορίου του 0,1 ppb στις συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων βρέθηκε 

μόνο στις γεωτρήσεις με κωδικούς 1150, 1151 και 1152 που βρίσκονται στην περιοχή 

Ιάσμου-Διαλαμπής και στην γεώτρηση με κωδικό 1139 στην περιοχή Πολυσίτου.  

36. Μόνο 22 γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν από 5 φορές και πάνω κατά την χρονική 

περίοδο 2010-2011 και 15 μέσα στο 2012. Επίσης στα υπόγεια νερά μόνο τρία γεωργικά 

φάρμακα (acetochlor, fluometuron, imazalil) ανιχνεύθηκαν από πέντε φορές και πάνω.  

37. Για το 2010-2011, μεταξύ των ανωτέρω φαρμάκων την μεγαλύτερη συχνότητα 

ανίχνευσης είχε το fluometuron (89 ανιχνεύσεις) και ακολουθούν τα ζιζανιοκτόνα 

prometryne και S-metolachlor με 29 ανιχνεύσεις το καθένα και το εντομοκτόνο 

chlorpyrifos ethyl με 25 ανιχνεύσεις. Για τα φάρμακα αυτά το εύρος του 75% των 

συγκεντρώσεων που βρέθηκαν κυμαίνεται από 0,001 με 0,382 ppb με εξαίρεση το 

fluometuron, S-metolachlor και terbuthylazine για τα οποία το ανώτατο χείλος των τιμών 

του 75% των συγκεντρώσεων αγγίζει τα 14 ppb. Όμως το μεγάλο αυτό εύρος και για τα 

τρία αυτά ζιζανιοκτόνα οφείλεται στις υψηλές συγκεντρώσεις που βρίσκονταν τακτικά 

στην Σ.Θ.Δ. 2043 στην υπάρχει σημειακή πηγή ρύπανσης λόγω πλυσίματος/γεμίσματος 

ψεκαστήρων. Συνεπώς το εύρος του 0,001 με 0,382 ppb θα πρέπει να θεωρηθεί ως το 

επίπεδο της αναπόφευκτης ρύπανσης επιφανειακών νερών που προκλήθηκε από την 

χρήση γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με την τοπική γεωργική πρακτική κατά την 

χρονική περίοδο 2010-2011. 

38. Κατά το 2012 ανιχνεύθηκαν από 5 φορές και πάνω μόνο 15 γεωργικά φάρμακα μεταξύ 

των οποίων το fluometuron έχει και πάλι το μεγαλύτερο αριθμό ανιχνεύσεων (60 

ανιχνεύσεις) και έπονται τα alphamethrin και S-metolachlor με 14 ανιχνεύσεις το καθένα 

και τα prometryne και etridiazole με 13 ανιχνεύσεις το καθένα. Το εύρος της 

αναπόφευκτης ρύπανσης που αναφέρθηκε παραπάνω καλύπτει και το εύρος του 75% 

των συγκεντρώσεων των φαρμάκων που βρέθηκαν κατά το 2012 με εξαίρεση το 2,4-D, 

diphenylamine και pendimethalin για τα οποία το ανώτατο χείλος των τιμών φθάνει τα 

0,6 ppb και για το fluometuron τα 1,2 ppb. To μεγάλο εύρος διακύμανσης των 
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συγκεντρώσεων για το fluometuron και πάλι οφείλεται στις υψηλές συγκεντρώσεις που 

φθάνουν τα 17,6 ppb που βρέθηκαν στην Σ.Θ.Δ. 2043, που όπως αναφέρθηκε ανάντη 

της θέσης αυτής υπάρχει σημειακή πηγή ρύπανσης προερχόμενη από δραστηριότητες 

πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων, ενώ για τα υπόλοιπα τρία γεωργικά φάρμακα (2,4-

D, diphenylamine pendimethalin) δεδομένου ότι ο αριθμός των ανιχνεύσεων τους είναι 

σχετικά μικρός <10 ανιχνεύσεις η διακύμανση των συγκεντρώσεων τους δεν θα 

μπορούσε να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική και συνεπώς το εύρος του 0,001 με 0,382 

ppb θα πρέπει να θεωρηθεί ως το επίπεδο της αναπόφευκτης ρύπανσης που 

προκαλείται από γεωργικά φάρμακα στην λεκάνη της Βιστωνίδας κατά το 2012. 

39. Μεταξύ των γεωργικών φαρμάκων που ανιχνεύθηκαν στα υδατοσυστήματα της 

Βιστωνίδας ορισμένα δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας όπως 2,4,5-T, acetochlor, 

alachlor, aldicarb sulfone, atrazine, carbaryl, carbendazim, lindane, chlortoluron, 

coumaphos, diuron, HCB, isoproturon, malathion, PCNB, prometryne, terbutryn, 

trifluralin. Όπως προκύπτει από τη συχνότητα ανίχνευσης και τις αντίστοιχες 

συγκεντρώσεις μεταξύ των ανωτέρω φαρμάκων μόνο τα γεωργικά φάρμακα atrazine, 

lindane, HCB, PCNB και prometryne χρησιμοποιήθηκαν την περίοδο 2010-2012. Η 

χρήση του ζιζανιοκτόνου atrazine ήταν περιορισμένη. Τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα 

που αναφέρθηκαν παραπάνω και δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας βρίσκονται στο 

περιβάλλον λόγω παλαιοτέρων χρήσεων.  

40. Σε 96 περιπτώσεις κατά την περίοδο 2010-2012 υπήρξε οικοτοξικολογικός κίνδυνος για 

τους υδρόβιους οργανισμούς των υδατοσυστημάτων της λεκάνης Βιστωνίδας. Οι 10 από 

τις 96 περιπτώσεις κινδύνου αφορούν την λίμνη Βιστωνίδα λόγω παρουσίας στο νερό 

της των πυρεθροειδών εντομοκτόνων alphamethrin και L-cyhalothrin.  

41. Διαπιστώθηκε υφαλμύρινση υπόγειων υδροφόρων σε ορισμένες περιοχές όπως στην 

περιοχή της λίμνης Ισμαρίδας (γεωτρήσεις με κωδικούς 1156, 1157 και 1155) αλλά και 

στην περίμετρο της λίμνης Βιστωνίδας (γεωτρήσεις με κωδικούς 1151, 1159 και 1162) 

στην περιοχή της Σάλπης. 

Λεκάνη Νέστου 

1. Κατά την χρονική περίοδο 2010-2012, ο μέσος όρος του pH στον Νέστο ποταμό 

κυμάνθηκε από 8,76 με 7,89 δείχνοντας μία σταδιακή πτώση κατά την πορεία από τα 

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι το φράγμα των Τοξοτών. Ο μέσος όρος της 

θερμοκρασίας παρουσιάζει σταδιακή αύξηση από τους 12,91 oC στην Σ.Θ.Δ. 14 στο 

Παρανέστι στους 16,86 oC στην Σ.Θ.Δ. 16 στους Τοξότες. Όμως ο μέσος όρος της 

θερμοκρασίας στην Σ.Θ.Δ. 13, στους Ποταμούς της Δράμας, ανέρχεται στους 16,86 οC. 
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Ενδεχομένως ανάντη της θέσης αυτής, ήτοι μέσα στο Βουλγαρικό έδαφος, να υπάρχει 

εισροή θερμού νερού. 

2. Οι μέσοι όροι της αγωγιμότητας και του TDS στις Σ.Θ.Δ. του ποταμού Νέστου 

βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Επίσης διαφαίνεται μία σταδιακή μείωση του 

TDS και της αγωγιμότητας κατά την πορεία του ποταμού μεταξύ των θέσεων 13 και 15 

και αύξηση αυτών στην Σ.Θ.Δ. 16. Η ανωτέρω μείωση πρέπει να οφείλεται στα 

φράγματα της ΔΕΗ (Θησαυρού και Παπάδων) που παρεμβάλλονται όπου ασφαλώς 

γίνεται καθίζηση φερτών υλικών και μειώνεται οι συγκεντρώσεις ορισμένων διαλυτών 

ουσιών.  

3. Οι τιμές του TDS και της αγωγιμότητας διπλασιάζονται και σε ορισμένες περιπτώσεις 

τριπλασιάζονται στις Σ.Θ.Δ. των στραγγιστικών. Εξαιρετικά υψηλές τιμές βρέθηκαν μόνο 

στην Σ.Θ.Δ. 2045 που βρίσκεται στο ρέμα Αβδήρων και οι οποίες οφείλονται 

ενδεχομένως σε διείσδυση θαλασσινού νερού καθόσον επιτόπου διερεύνηση της 

περιοχής δεν έδειξε την παρουσία κάποιας σημειακής πηγής. 

4. Οι μέσοι όροι των τιμών του Redox παραμένουν σε οξειδωτικά επίπεδα σε όλες τις 

Σ.Θ.Δ. επιφανειακών νερών της λεκάνης και καθ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.  

5. Στο 70% περίπου των γεωτρήσεων οι μέσοι όροι του TDS και της αγωγιμότητας 

βρίσκονται σε επίπεδα χαμηλότερα από τα αντίστοιχα επίπεδα των επιφανειακών νερών 

και στο υπόλοιπο 30% σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα. Οι γεωτρήσεις με τις υψηλότερες 

τιμές TDS και αγωγιμότητας βρίσκονται κυρίως στην περιοχή του Δέλτα του Νέστου και 

ενδεχομένως η αύξηση της περιεκτικότητας του νερού σε άλατα να οφείλεται σε 

υφαλμύρινση. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε ένα σημαντικό ποσοστό των 

γεωτρήσεων οι συνθήκες είναι αναγωγικές (αρνητικό Redox). 

6. Η αρδευτική ποιότητα του νερού του Νέστου είναι Καλή. Μέση προς Καλή είναι και η 

αρδευτική ποιότητα των στραγγιστικών, με εξαίρεση το Ρέμα Αβδήρων (Σ.Θ.Δ. 2045) 

στο οποίο η ποιότητα είναι Κακή. 

7. Η αρδευτική ποιότητα των γεωτρήσεων είναι Μέση προς καλή με εξαίρεση ορισμένες 

(1171, 1172, 1173 και 1190) στις οποίες η αρδευτική ποιότητα είναι Κακή και σε άλλες 7 

γεωτρήσεις (Κωδικοί 1176, 1177, 1186, 1187, 1189, 1191, 1198 και 1199) στις οποίες η 

αρδευτική ποιότητα είναι Μέση προς Μέτρια.  

8. Υπέρβαση των ορίων των χλωριούχων των 250 mg/L υπάρχει μόνο για την Σ.Θ.Δ. 2045 

και στην γεώτρηση 1186. Για τα θειικά υπέρβαση του ορίου των 250 mg/L υπάρχει και 

πάλι για την θέση 2045 και στις γεωτρήσεις 1198 και 1199.  

9. Συγκεντρώσεις βορίου >1,0 ppm βρέθηκαν εντός του 2010 σε όλες τις Σ.Θ.Δ. του 

Νέστου. Όμως υψηλές συγκεντρώσεις βορίου βρέθηκαν εντός του 2011 και 2012 μόνο 
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στην θέση 2045 με αποτέλεσμα ο ετήσιος μέσος όρος της συγκέντρωσης του βορίου 

εντός του 2011 και 2012 να υπερβαίνει το 1,0 ppm. Επίσης υπάρχει υπέρβαση του 1,0 

ppm και στην γεώτρηση με κωδικό 1171. 

10. Αρσενικό δεν βρέθηκε στις Σ.Θ.Δ. του Νέστου, βρέθηκε όμως σε σχετικά υψηλές 

συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το όριο των ΠΠΠ σε ορισμένα στραγγιστικά (Κωδικός 

2045 και 2601) αλλά και σε ορισμένες γεωτρήσεις όπως 1172, 1173, 1175, 1176, 1177, 

1178, 1181, 1184, 1187, 1188, 1189 και 1190.  

11. Κάδμιο βρέθηκε στην Σ.Θ.Δ. 16 του Νέστου, με υπέρβαση του αντιστοίχου ορίου των 

ΠΠΠ, και σε ορισμένα στραγγιστικά (2045, 2048, 2051, 2602 και 2604) και στα οποία 

επίσης υπάρχει υπέρβαση των ορίων ΠΠΠ.  

12. Μόλυβδος υπάρχει στο νερό του ποταμού Νέστου περιοδικά (όχι σε μόνιμη βάση) 

και συνεπώς και σε όλα τα στραγγιστικά/αρδευτικά κανάλια που τροφοδοτούνται με νερό 

του ποταμού. Οι συγκεντρώσεις όμως γενικά βρίσκονται σε επίπεδα <15 ppb με 

αποτέλεσμα οι ΕΜΣ να μην υπερβαίνουν το όριο των 7,2 ppb των ΠΠΠ αλλά να υπάρχει 

υπέρβαση της ΜΕΣ-ΠΠΠ στις Σ.Θ.Δ. 13, 14, 15 και 16 του ποταμού Νέστου και στα 

στραγγιστικά 2045, 2046, 2047, 2048, 2050, 2051, 2601, 2602 και 2603. Επίσης 

μόλυβδος βρέθηκε και σε τρεις γεωτρήσεις (κωδικοί 1181, 1182 και 1183) αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 10 ppb που ισχύει για τα υπόγεια 

νερά.  

13. Νικέλιο σε χαμηλές συγκεντρώσεις υπήρχε περιοδικά στο νερό του Νέστου αλλά και σε 

ορισμένα στραγγιστικά. Όμως μόνο σε μία περίπτωση (Κωδικός 2049) η συγκέντρωση 

που βρέθηκε ΄(28 ppb) υπερβαίνει την τιμή της ΜΕΣ-ΠΠΠ. 

14. Χαλκός βρέθηκε μια φορά μόνο στο στραγγιστικό 2045 χωρίς υπέρβαση του σχετικού 

ορίου των ΠΠΠ.  

15. Υδράργυρος σε επίπεδα ανώτερα του ορίου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης (0,5 ppb) 

δεν βρέθηκε σε επιφανειακά νερά αλλά βρέθηκε σε υπόγεια νερά (γεωτρήσεις με 

κωδικούς 1171, 1172, 1175, 1181, 1189) χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση του ορίου 

του 1,0 ppb που είναι το ΑΕΣ για τα υπόγεια νερά. Όλες οι γεωτρήσεις στις οποίες 

βρέθηκε υδράργυρος βρίσκονται στην δυτική πλευρά της λεκάνης του Νέστου (Ν. 

Καβάλας).  

16. Χρώμιο βρέθηκε στις θέσεις 2601 και 2603 των επιφανειακών νερών και στην γεώτρηση 

1199 όμως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων της ΕΜΣ-ΠΠΠ. 

17. Ψευδάργυρος βρέθηκε σε σημαντικές συγκεντρώσεις στα επιφανειακά νερά της λεκάνης 

Νέστου με υπερβάσεις του ορίου ΠΠΠ μόνο στις Σ.Θ.Δ. του ποταμού Νέστου.  
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18. Κασσίτερος σε συγκεντρώσεις υψηλότερες του ορίου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης 

(50 ppb) βρέθηκε σε σημαντικό αριθμό θέσεων του επιφανειακού δικτύου νερών της 

λεκάνης Νέστου όπως στις Σ.Θ.Δ. 13, 16, 2045, 2046, 2048, 2050, 2601, 2602 και 2603 

με αποτέλεσμα οι αντίστοιχοι ΕΜΣ να υπερβαίνουν το όριο του ΕΜΣ-ΠΠΠ των 2,2 ppb.  

19. Το μαγγάνιο είναι επίσης πολύ κοινό μέταλλο στα επιφανειακά και υπόγεια 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Νέστου όπως συμβαίνει και στις λεκάνες της υπόλοιπης 

Θράκης. Υπερβάσεις του ορίου των 50 ppb, όσον αφορά την ΕΜΣ, υπάρχουν στις 

θέσεις 13, 14 και 15 του Νέστου, στα στραγγιστικά 2045, 2050, 2051, 2052, 2602, 2603 

και 2604 και σε σημαντικό αριθμό γεωτρήσεων. Γενικά οι υψηλότερες συγκεντρώσεις 

μαγγανίου βρέθηκαν σε γεωτρήσεις που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά της λεκάνης 

Νέστου. 

20. Ο σίδηρος είναι επίσης ένα μέταλλο σε αφθονία στα υδατοσυστήματα του Νέστου και 

μάλιστα σε ορισμένα από αυτά βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις με 

αποτέλεσμα να υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 200 ppb στις θέσεις 13 και 15 του 

Νέστου και στην γεώτρηση 1192.  

21. Εποχιακά βρέθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών στις διάφορες θέσεις του δικτύου 

της λεκάνης του Νέστου όμως σε καμία περίπτωση οι τιμές των ΕΜΣ δεν υπερβαίνουν 

το όριο των 50 ppb. 

22. Νιτρώδη βρέθηκαν σε αρκετές Σ.Θ.Δ. του δικτύου του Νέστου με υπερβάσεις των ΕΜΣ 

του ορίου των 0,5 ppm στις θέσεις με κωδικούς 2045, 2046 και στις γεωτρήσεις 1177, 

1178, 1185, 1192, 1193 και 1194. 

23. Αμμωνιακά βρέθηκαν σε αρκετές Σ.Θ.Δ. του δικτύου του Νέστου με υπερβάσεις των 

ΕΜΣ του ορίου των 0,5 ppm στις θέσεις με κωδικούς 2045, 2046 και στις γεωτρήσεις 

1183, 1187 και 1188. 

24. Φθοριούχα βρέθηκαν σε αρκετές Σ.Θ.Δ. του δικτύου του Νέστου χωρίς όμως να 

υπάρχουν υπερβάσεις των ΕΜΣ του ορίου των 1,5 ppm.  

25. Αντιμόνιο δεν βρέθηκε σε κάποια γεώτρηση. Αργίλιο βρέθηκε στην γεώτρηση με κωδικό 

1171 αλλά χωρίς να υπάρχει υπέρβαση της ΕΜΣ του αντιστοίχου ορίου των 200 ppb. 

26. Οι συγκεντρώσεις ανιόντων βρίσκονται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις στα ιζήματα της 

θέσης 13 που βρίσκεται κοντά στα Ελληνοβουργαρικά σύνορα. Για παράδειγμα η 

μέγιστη συγκέντρωση νιτρικών που ανέρχεται σε 252 ppm βρέθηκε στο ίζημα της θέσης 

13 ενώ συγκεντρώσεις χαμηλότερες βρέθηκαν στις υπόλοιπες θέσεις. Το ίδιο ισχύει και 

για αμμωνιακά, φωσφορικά, χλωριούχα και φθοριούχα δηλαδή οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις βρέθηκαν στα ιζήματα της θέσης 13 και οι συγκεντρώσεις μειώνονται στα 

ιζήματα των θέσεων κατάντη. Αυτό σημαίνει ότι ο ποταμός Νέστος εισέρχεται στην 
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χώρα μας με μεγάλο φορτίο αστικών αποβλήτων που καθιζάνουν κατά την 

πορεία του ποταμού προς τις εκβολές του. Οι συγκεντρώσεις μετάλλων που 

βρέθηκαν στα ιζήματα του Νέστου, σε σύγκριση με τα επίπεδα των συγκεντρώσεων που 

βρέθηκαν στους υπόλοιπους ποταμούς, βρίσκονται σε μέτρια με χαμηλά επίπεδα, με 

εξαίρεση τις συγκεντρώσεις μολύβδου, νατρίου και σιδήρου. Στην θέση με κωδικό 14 

(Παρανέστι) βρέθηκε η υψηλότερη συγκέντρωση νατρίου, που βρέθηκε μεταξύ όλων των 

ποταμών, που ανέρχεται σε 12,25 g/kg. Επίσης στην ίδια θέση βρέθηκε και η δεύτερη 

υψηλότερη συγκέντρωση μολύβδου που ανέρχεται σε 131,3 ppm. Υψηλότερη 

συγκέντρωση από αυτή (357,6 ppm) βρέθηκε στην θέση 40 του Πηνειού. Οι 

συγκεντρώσεις σιδήρου στα ιζήματα των θέσεων 13 και 14 του Νέστου είναι μεταξύ 

των υψηλότερων συγκεντρώσεων που βρέθηκαν στα ιζήματα ποταμών. Οι 

συγκεντρώσεις αρσενικού, μαγγανίου, χαλκού και ψευδαργύρου βρίσκονται σε μέτρια 

επίπεδα σε σύγκριση με τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις που βρέθηκαν στου υπόλοιπους 

ποταμούς ενώ οι συγκεντρώσεις καδμίου, νικελίου, κασσιτέρου και χρωμίου βρίσκονται 

σε χαμηλά επίπεδα και πάλι σε σύγκριση με τις συγκεντρώσεις που βρέθηκαν στου 

υπόλοιπους ποταμούς.  

27. Οι τιμές των BOD5 και COD βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα αναφοράς των μεθόδων 

προσδιορισμού και η οικολογική ποιότητα των στραγγιστικών νερών βρίσκεται σε 

αποδεκτά επίπεδα. 

28. Καφεΐνη βρέθηκε σε όλες τις θέσεις του ποταμού Νέστου που σημαίνει ότι ο ποταμός 

αυτός είναι αποδέκτης αστικών αποβλήτων κυρίως κατά την διαδρομή του στο 

Βουλγαρικό έδαφος. Καφεΐνη επίσης βρέθηκε και σε όλα τα υπόλοιπα επιφανειακά νερά. 

Μεταξύ των γεωτρήσεων καφεΐνη βρέθηκε μόνο σε 5 γεωτρήσεις (Κωδικοί 1173, 1182, 

1188, 1191 και 1194). Ευνόητο είναι ότι οι γεωτρήσεις με καφεΐνη είτε έχουν άμεση 

επικοινωνία με επιφανειακά νερά ή αντλούν από υδροφόρα που τροφοδοτούνται με νερό 

του Νέστου. 

29. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης του Νέστου ανιχνεύθηκαν έστω και μία φορά 66 

γεωργικά φάρμακα. Όμως σε ένα μικρό ποσοστό των περιπτώσεων βρέθηκαν γεωργικά 

φάρμακα σε συγκεντρώσεις υψηλότερες των 2,0 ppb. Μία φορά βρέθηκε το ζιζανιοκτόνο 

linuron στην συγκέντρωση των 2,707 ppb στο στραγγιστικό με κωδικό 2048 και μία φορά 

το ζιζανιοκτόνο bentazone στην συγκέντρωση των 2,644 ppb στο στραγγιστικό με 

κωδικό 2049.  

30. Στην λεκάνη του Νέστου δεν διαπιστώθηκε η λειτουργία εγκαταστάσεων 

πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων κοντά σε αρδευτικές/στραγγιστικές τάφρους και η 

παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων σε ορισμένα υδατοσυστήματα οφείλεται σε τυχαίες 



Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών 
Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σελ.29/186 

και ανεξέλεγκτες ενέργειες αγροτών να πλένουν τους ψεκαστήρες με το νερό 

αρδευτικών/στραγγιστικών τάφρων. 

31. Σε πολλές Σ.Θ.Δ. της λεκάνης βρέθηκαν γεωργικά φάρμακα που περιλαμβάνονται στα 

ΠΠΠ όπως alachlor, lindane, chlorpyrifos ethyl, dimethoate, HCB, lindane, mecoprop, 

bentazone κ.ά. και οι αντίστοιχες τιμές των ΕΜΣ ή ΜΕΣ υπερβαίνουν τα όρια των ΠΠΠ.  

32. Γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν σε 12 γεωτρήσεις αλλά μόνο σε τρεις γεωτρήσεις που 

βρίσκονται στην ανατολική πλευρά της όχθης του ποταμού Νέστου, βρέθηκαν 

υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων σε επίπεδα ανώτερα του 0,1 ppb. Στις γεωτρήσεις 

αυτές περιλαμβάνονται αυτές με κωδικούς 1194, 1197 και 1198 και τα γεωργικά 

φάρμακα που βρέθηκαν σε συγκεντρώσεις >0,1 ppb είναι to fenamiphos (0,232 ppb), 

chlorthal dimethyl (0,103 ppb) και atrazine (0,656 ppb), αντίστοιχα. Οι γεωτρήσεις 1194 

και 1197 βρίσκονται στην περιοχή της Κρεμαστής και η 1198 βρίσκεται ανατολικότερα 

στο Δέκαρχο.  

33. Κατά την χρονική περίοδο του 2010-2011 ανιχνεύθηκαν από 5 φορές και πάνω 29 

γεωργικά φάρμακα και από αυτά με την μεγαλύτερη συχνότητα βρέθηκε το chlorpyrifos 

ethyl με 90 ανιχνεύσεις, το azoxystrobin με 31 ανιχνεύσεις, τα ζιζανιοκτόνα bentazone 

και terbuthylazine με 28 ανιχνεύσεις το καθένα, με 24 ανιχνεύσεις το S-metolachlor και 

από 23 ανιχνεύσεις τα μυκητοκτόνα HCB και etridiazole. H διακύμανση του 75% των 

συγκεντρώσεων κατά το 2010-2011 κυμαίνεται από 0,001 με 0,529 ppb και το εύρος 

αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως το επίπεδο της αναπόφευκτης ρύπανσης που 

προκλήθηκε στα επιφανειακά νερά της λεκάνης Νέστου κάτω από τις τοπικές συνθήκες 

της γεωργικής πρακτικής που εφαρμόζεται. 

34. Μέσα στο 2012 ανιχνεύθηκαν από 5 φορές και πάνω 19 γεωργικά φάρμακα από τα 

οποία τις υψηλότερες συχνότητες ανίχνευσης είχαν: το bentazone με 34 ανιχνεύσεις, το 

chlorpyrifos με 24 ανιχνεύσεις, και τα etridiazole και nicosulfuron με 15 ανιχνεύσεις το 

καθένα. Το 75% των συγκεντρώσεων κυμαίνεται από 0,001 με 0,533 ppb και οι 

υπερβάσεις του ανωτάτου ορίου οφείλονται σε περιστασιακές σημειακές πηγές 

ρύπανσης. Συμπερασματικά προκύπτει ότι το εύρος διακύμανσης του 75% των 

συγκεντρώσεων των γεωργικών φαρμάκων που ανιχνεύθηκαν στα επιφανειακά νερά της 

λεκάνης του ποταμού Νέστου κατά τις δυο περιόδους 2010-2011 και 2012 συμπίπτει και 

συνεπώς η διακύμανση των συγκεντρώσεων από 0,001 με 0,533 αντιπροσωπεύει το 

επίπεδο της αναπόφευκτης ρύπανσης από την χρήση γεωργικών φαρμάκων που 

προκαλείται κάτω από τις τυπικές γεωργικές πρακτικές που εφαρμόζονται στην λεκάνη 

του Νέστου ποταμού.  

35. Στην περίοδο 2010-2012 στις Σ.Θ.Δ. του ποταμού Νέστου ανιχνεύθηκαν από 5 φορές 

και πάνω 9 γεωργικά φάρμακα από τα οποία τις υψηλότερες συχνότητες ανίχνευσης 
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έχουν το chlorpyrifos ethyl (28 ανιχνεύσεις), το etridiazole και το lindane με 12 

ανιχνεύσεις. Το 75% των συγκεντρώσεων που βρέθηκαν κυμαίνεται από 0,001 με 0,12 

ppb . Μέσα στο ίδιο εύρος τιμών κυμαίνονται και οι μέγιστες συγκεντρώσεις που 

βρέθηκαν με εξαίρεση μία μέγιστη συγκέντρωση των 0,434 ppb που βρέθηκε για το 

etridiazole. Το εύρος διακύμανσης που προτάθηκε ως το επίπεδο της αναπόφευκτης 

ρύπανσης για την περίοδο 2010-2012 ήτοι 0,001 μέχρι 0,533 ppb περιλαμβάνει και το 

ανωτέρω εύρος που προκύπτει για την περίοδο του 2010-2012 καθώς και όλες τις 

υψηλές συγκεντρώσεις ορισμένων γεωργικών φαρμάκων που βρέθηκαν στον ποταμό 

Νέστο. 

36. Στην λεκάνη του Νέστου κατά την χρονική περίοδο 2010-2012 σε 69 περιπτώσεις ο 

συντελεστής επικινδυνότητας (RQ) βρέθηκε σε επίπεδα υψηλότερα της μονάδας. 

Μεταξύ των 69 περιπτώσεων κινδύνου για τους υδρόβιους οργανισμούς οι 10 

περιπτώσεις αφορούν τις Σ.Θ.Δ. του ποταμού Νέστου και προκλήθηκαν λόγω 

παρουσίας methomyl, pirimicarb και PCNB στην Σ.Θ.Δ. 13, folpet και PCNB στην Σ.Θ.Δ. 

14, L-cyhalothrin και PCNB στην θέση 15 και L-cyhalothrin, imidacloprid και PCNB στην 

Σ.Θ.Δ. 16 στο φράγμα Τοξοτών. Ο κίνδυνος στις υπόλοιπες Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών 

νερών προκλήθηκε από τα πυρεθροειδή εντομοκτόνα L-cyhalothrin και alphamethrin, τα 

οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα chlorpyrifos ethyl και methyl, το οργανοφωσφορικό 

νηματωδοκτόνο fenamiphos, το μυκητοκτόνο PCNB και λιγότερο συχνά από τα 

ζιζανιοκτόνα pendimethalin, linuron και prometryne. 

37. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Νέστου ανιχνεύθηκαν αρκετά γεωργικά φάρμακα που 

δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας όπως acetochlor, alachlor, atrazine, azinphos ethyl, 

cadusafos, carbaryl, carbendazim, lindane, isoproturon, chlorothalonil, chlortoluron, 

coumaphos, endosulfan sulfate, malathion, PCNB, prometryne και trifluralin. Από τα 

αποτελέσματα προκύπτει ότι ενδεχομένως να χρησιμοποιήθηκε παράνομα PCNB και 

prometryne σε περιορισμένη όμως κλίμακα και τα υπόλοιπα βρίσκονται στο περιβάλλον 

από παλαιότερες χρήσεις ή σημειακές πηγές απόρριψης παλαιών συσκευασιών 

σκευασμάτων.  

38. Από σύγκριση αναλυτικών δεδομένων και των τιμών επιτόπου μετρήσεων της περιόδου 

2010-2012 με αντίστοιχα δεδομένα της περιόδου 1999-2000 προκύπτει ότι τα αρδευτικά 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού του Νέστου στο φράγμα των Τοξοτών, Ξάνθης έχουν 

μεταβληθεί προς το χειρότερο. 

Λεκάνη Αγγίτη-Δράμας 

1. Οι μέσοι όροι της περιόδου 2010-2012 του pH των επιφανειακών νερών της λεκάνης 

Αγγίτη-Δράμας κυμαίνονται από 5,87 (Σ.Θ.Δ. με κωδικό 2053) με 8,14 (κωδικός 2064). 
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Η θέση 2053 βρίσκεται επάνω στον Αγγίτη ποταμό στην γέφυρα της Μυρρίνης και η 

θέση 2064 στο ρέμα της Πετρούσας στους πρόποδες του Φαλακρού Όρους. Ο 

χαμηλότερος μέσος όρος θερμοκρασίας βρέθηκε για την Σ.Θ.Δ. 2080 και τούτο διότι 

στην θέση αυτή υπήρχε νερό μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες. Γενικά το εύρος της 

διακύμανσης του μέσου όρου της θερμοκρασίας στα επιφανειακά νερά της λεκάνης είναι 

μεγάλο (10,6 με 19,66 oC).  

2. Η διακύμανση του μέσου όρου των συγκεντρώσεων του TDS, των τιμών της 

αγωγιμότητας και του Redox, αντίστοιχα, βρίσκεται σε παραπλήσιες τιμές σε όλες τις 

Σ.Θ.Δ. επιφανειακών νερών της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας και με ελάχιστες εξαιρέσεις η 

αγωγιμότητα κυμαίνεται μεταξύ 300-500 μS/cm, το TDS μεταξύ 180-300 mg/L και το 

100-170 Redox mV.  

3. Γενικά το εύρος της διακύμανσης των μέσων όρων του TDS και της αγωγιμότητας στις 

γεωτρήσεις της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από τα 

αντίστοιχα επίπεδα των επιφανειακών νερών. Όσο αφορά το Redox σε μεγάλο αριθμό 

γεωτρήσεων έχει αρνητικό πρόθεμα που σημαίνει ότι επικρατούν αναγωγικές συνθήκες 

στα υπόγεια νερά πολλών περιοχών της λεκάνης όπως στα Τενάγη Φιλίππων όπου 

βρίσκονται οι γεωτρήσεις του Δήμου Παγγαίου και στην πεδιάδα της Δράμας. 

Γεωτρήσεις με αρνητικό Redox δεν βρέθηκαν στην υπολεκάνη του Κ. Νευροκοπίου.  

4. Η αλατότητα στις Σ.Θ.Δ. επιφανειακών και υπόγειων νερών, με εξαίρεση μία γεώτρηση, 

βρίσκεται, σε επίπεδα 0,05 με 0,3 PSU. Σε μία γεώτρηση (κωδικός 1253) βρίσκεται στα 

0,65.  

5. Η αρδευτική ποιότητα όλων των υδατοσυστημάτων της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας, 

επιφανειακών και υπόγειων, είναι Μέση προς Καλή.  

6. Δεν υπάρχει υπέρβαση της ΕΜΣ-ΠΠΠ των χλωριούχων από τις αντίστοιχες ΕΜΣ τιμές 

των Σ.Θ.Δ. της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας. Όμως υπάρχει υπέρβαση της ΕΜΣ-ΠΠΠ των 

θειικών σε τρεις γεωτρήσεις (Κωδικοί 1253, 1277 και 1280).  

7. Συγκεντρώσεις βορίου >1,0 ppm δεν βρέθηκαν στα υδατοσυστήματα, επιφανειακά και 

υπόγεια, της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας.  

8. Το αρσενικό είναι πολύ διαδεδομένο στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας 

και κυρίως στα υπόγεια νερά. Σε χαμηλές συγκεντρώσεις βρέθηκε αρσενικό σε πολλά 

στραγγιστικά αλλά μόνο στις θέσεις 2081 και 2082 οι ΕΜΣ υπερβαίνουν το αντίστοιχο 

όριο του 30 ppb της ΕΜΣ-ΠΠΠ. Όμως υπερβάσεις του ορίου των 10 ppb βρέθηκαν σε 

πολλές γεωτρήσεις όπως αυτές με κωδικούς 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 

1210, 1212, 1235, 1236, 1239, 1241, 1262, 1286 και 1307. Οι υψηλότερες όμως 
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συγκεντρώσεις 748, 321 και 444 ppb βρέθηκαν στις γεωτρήσεις 1204, 1205 και 1206, 

αντίστοιχα, που βρίσκονται στους πρόποδες του Παγγαίου.  

9. Κάδμιο βρέθηκε σε αρκετές Σ.Θ.Δ. επιφανειακών νερών της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας 

αλλά και σε γεωτρήσεις. Μεταξύ των Σ.Θ.Δ. επιφανειακών στα οποία υπάρχει υπέρβαση 

των ορίων ΠΠΠ για το κάδμιο περιλαμβάνονται οι θέσεις με κωδικούς 2053, 2054, 2057, 

2072, 2081, 2089 και 2091. Κάδμιο βρέθηκε στις γεωτρήσεις 1215, 1217, 1224, 1229, 

1230, 1242 και 1310 αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση του αντίστοιχου 

ανωτάτου ορίου των υπόγειων νερών. 

10. Μόλυβδος βρέθηκε στο νερό πολλών θέσεων από το δίκτυο των επιφανειακών νερών 

της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας και σε πολλές θέσεις (κωδικοί 2053, 2054, 2055, 2056, 

2057, 2059, 2060, 2069, 2070, 2071, 2082, 2083, 2084, 2088, 2089, 2091, 2094, 2095, 

2096) υπάρχει υπέρβαση της ΜΕΣ-ΠΠΠ των 7,2 ppb. Επίσης υπάρχει υπέρβαση του 

αντιστοίχου ορίου για τα υπόγεια νερά σε μία γεώτρηση με κωδικό 1206 που βρίσκεται 

στους πρόποδες του Παγγαίου. 

11. Νικέλιο σε χαμηλές συγκεντρώσεις βρέθηκε περιοδικά σε διάφορες Σ.Θ.Δ. αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν βρέθηκε υπέρβαση των ορίων της ΕΜΣ-ΠΠΠ και ΜΕΣ-ΠΠΠ.  

12. Χαλκός βρέθηκε μόνο σε δύο επιφανειακά υδατοσυστήματα με κωδικούς 2070 και 2089, 

σε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις, ήτοι 50 και 110 ppm, αντίστοιχα, και συνεπώς και 

στις δύο αυτές θέσεις υπάρχει υπέρβαση των ορίων ΕΜΣ-ΠΠΠ. Επίσης βρέθηκε και σε 

μία γεώτρηση (Κωδικός 1206) χωρίς να υπάρχει υπέρβαση του αντιστοίχου ορίου των 

υπόγειων νερών. Στην ίδια γεώτρηση βρέθηκαν και υψηλές συγκεντρώσεις αρσενικού, 

και μολύβδου. 

13. Υδράργυρος σε επίπεδα ανώτερα του ορίου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης (0,5 ppb) 

δεν βρέθηκε σε επιφανειακά και υπόγεια νερά της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας.  

14. Χαμηλές συγκεντρώσεις χρωμίου βρέθηκαν σε ορισμένες γεωτρήσεις αλλά σε καμία 

περίπτωση οι συγκεντρώσεις αυτές δεν υπερβαίνουν το σχετικό όριο των ΠΠΠ.  

15. Ψευδάργυρος βρέθηκε σε σημαντικές συγκεντρώσεις στα επιφανειακά νερά της λεκάνης 

Αγγίτη-Δράμας όμως μόνο στην Σ.Θ.Δ. με κωδικό 2071 υπάρχει υπέρβαση των ορίων 

των ΠΠΠ.  

16. Όπως και στην περίπτωση του ψευδαργύρου, κασσίτερος σε συγκεντρώσεις 

υψηλότερες του ορίου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης (50 ppb) βρέθηκε σε σημαντικό 

αριθμό θέσεων του επιφανειακού δικτύου νερών της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας με 

συνέπεια οι τιμές ΕΜΣ σε πολλές θέσεις να υπερβαίνουν το όριο του 2,2 ppb των ΕΜΣ-

ΠΠΠ. Στις θέσεις με υπερβάσεις κασσιτέρου περιλαμβάνονται οι θέσεις με κωδικούς 
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2080, 2053, 2055, 2058, 2059, 2069, 2070, 2072, 2081, 2082, 2083, 2086, 2087, 2088, 

2089, 2094 και 2096. 

17. Το μαγγάνιο είναι επίσης πολύ κοινό μέταλλο στα επιφανειακά και υπόγεια 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας. Υπερβάσεις του ορίου των 50 ppb, όσον 

αφορά την ΕΜΣ, υπάρχουν στις θέσεις με κωδικούς 2055, 2056, 2069 και 2071 των 

επιφανειακών νερών και σένα πολύ σημαντικό αριθμό γεωτρήσεων. Η υψηλότερη 

συγκέντρωση, περίπου 1,4 ppm, βρέθηκε στην γεώτρηση με κωδικό 1311 και γενικά οι 

υψηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν επίσης στις γεωτρήσεις 1316 και 1318 στα 1,0 και 

1,15 ppm, αντίστοιχα, οι οποίες όπως και η 1311 βρίσκονται στην υπολεκάνη του Κάτω 

Νευροκοπίου. 

18. Ο σίδηρος είναι επίσης ένα μέταλλο σε αφθονία στα επιφανειακά υδατοσυστήματα της 

λεκάνης Αγγίτη-Δράμας. Όμως οι ΕΜΣ των Σ.Θ.Δ. υπερβαίνουν το όριο του 200 ppb 

μόνο στην Σ.Θ.Δ. 2096 και στις γεωτρήσεις 1319 και 1272. Η υψηλότερη συγκέντρωση 

του ενός περίπου ppm βρέθηκε στην γεώτρηση 1319 που βρίσκεται στην υπολεκάνη του 

Κ. Νευροκοπίου.  

19. Εποχιακά βρέθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών στις διάφορες θέσεις του δικτύου 

της λεκάνης του Αγγίτη-Δράμας όμως σε καμία περίπτωση οι τιμές των ΕΜΣ δεν 

υπερβαίνουν το όριο των 50 ppb στα επιφανειακά νερά, υπερβαίνεται όμως το όριο 

αυτό στις γεωτρήσεις με κωδικούς 1221, 1227, 1226, 1248, 1250, 1253, 1268, 1281, 

1280, 1291, 1295 και 1296. Οι γεωτρήσεις αυτές είναι διάσπαρτες σε όλη την λεκάνη 

Αγγίτη-Δράμας με εξαίρεση την υπολεκάνη του Κ. Νευροκοπίου. Ενδεχομένως να 

υπάρχει πρόβλημα νιτρορύπανσης σε ορισμένα τμήματα της λεκάνης Αγγίτη-

Δράμας.  

20. Νιτρώδη βρέθηκαν σε αρκετές Σ.Θ.Δ. του δικτύου της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας με 

υπερβάσεις των ΕΜΣ του ορίου των 0,5 ppm στις θέσεις με κωδικούς 2089 και 2094 

αλλά υπερβάσεις υπάρχουν στο 1/3 περίπου των γεωτρήσεων της λεκάνης και αυτό, 

ήτοι η επικράτηση αναγωγικών συνθηκών, είναι σε συμφωνία με το αρνητικό Redox που 

βρέθηκε στις γεωτρήσεις αυτές.  

21. Αμμωνιακά βρέθηκαν σε αρκετές Σ.Θ.Δ. του δικτύου της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας με 

υπερβάσεις των ΕΜΣ του ορίου των 0,5 ppm μόνο στην θέση 2094 των στραγγιστικών 

αλλά υπέρβαση υπάρχει σε σημαντικό αριθμό γεωτρήσεων όπως οι γεωτρήσεις 1214, 

1215, 1218, 1221, 1222, 1223, 1241, 1248, 1262, 1278, 1279, 1302 και 1307. Η 

παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων αμμωνίας όπως και των νιτρωδών δικαιολογούν τις 

αρνητικές τιμές Redox που βρέθηκαν. 
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22. Φθοριούχα βρέθηκαν σε αρκετές Σ.Θ.Δ. του δικτύου των επιφανειακών και υπόγειων 

νερών της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας χωρίς όμως να υπάρχουν υπερβάσεις των ΕΜΣ του 

ορίου των 1,5 ppm.  

23. Αντιμόνιο και αργίλιο δεν βρέθηκαν στα υπόγεια νερά της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας σε 

συγκεντρώσεις ανώτερες των αντίστοιχων ορίων αναφοράς των μεθόδων ανάλυσης.  

24. Όλες οι τιμές του BOD5 και COD βρίσκονται σε επίπεδα κατώτερα των ορίων αναφοράς 

των μεθόδων προσδιορισμού και η οικολογική ποιότητα βρίσκεται σε αποδεκτά επίπεδα 

σε όλα τα υδατοσυστήματα. 

25. Σε 47 γεωτρήσεις από τις 121 που είναι ενταγμένες στο δίκτυο ελέγχου των υπογείων 

νερών της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας βρέθηκε καφεΐνη που σημαίνει ότι οι γεωτρήσεις 

αυτές με κάποιο τρόπο άμεσο δέχονται υγρά αστικά απόβλητα ή τροφοδοτούνται με 

νερό το οποίο δέχεται αστικά απόβλητα. Οι γεωτρήσεις με καφεΐνη είναι διάσπαρτες σε 

όλη την έκταση της λεκάνης συμπεριλαμβανομένης και της υπολεκάνης του Κ. 

Νευροκοπίου.  

26. Καφεΐνη βρέθηκε σε όλες τις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών και μάλιστα σε ορισμένες 

από αυτές σε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις.  

27. Στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας ανιχνεύθηκε ένα πολύ 

ευρύ φάσμα 77 γεωργικών φαρμάκων κατά την χρονική περίοδο του 2010-2011 και 

ελαφρώς μικρότερος αριθμός φαρμάκων εντός του 2012 και σε χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις.  

28. Σημαντικός αριθμός γεωργικών φαρμάκων ανιχνεύθηκε και στα υπόγεια νερά της 

λεκάνης Αγγίτη-Δράμας και ορισμένα από αυτά βρέθηκαν σε σημαντικές συγκεντρώσεις 

(>0,1 ppb) γεγονός που δείχνει ότι τα εδάφη της λεκάνης είναι ευαίσθητα στην έκπλυση 

γεωργικών φαρμάκων και τα υπόγεια υδροφόρα δεν είναι προστατευμένα. Το γεγονός 

αυτό είναι σε συμφωνία και με την παρουσία επίσης καφεΐνης στα υπόγεια νερά.  

29. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας ανιχνεύθηκαν πολλά γεωργικά 

φάρμακα που περιλαμβάνονται στα ΠΠΠ όπως: alachlor, dimethoate, HCB, chlorpyrifos 

ethyl, lindane, atrazine, malathion, bentazone, simazine, 2,4-D, mecoprop, heptachlor 

epoxide, trifluralin, diuron, endosulfan I, endosulfan sulphate, MCPA και coumaphos. Σε 

σημαντικό αριθμό Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας 

υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων ΕΜΣ ή ΜΕΣ-ΠΠΠ ή αμφοτέρων των ορίων. 30.

 Μεταξύ των Σ.Θ.Δ. με υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ περιλαμβάνεται και η Σ.Θ.Δ. 2071, 

που βρίσκεται στο φράγμα του ταμιευτήρα των Λευκογείων σε υψόμετρο 630 περίπου 

μέτρων. Στην θέση αυτή η υπέρβαση των ορίων ΠΠΠ εντός του 2010 οφείλεται στην 

παρουσία εξαχλωροβενζολίου (HCB). Η παρουσία του εξαχλωροβενζολίου στο νερό του 
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ταμιευτήρα πρέπει να οφείλεται σε μεταφερόμενη ρύπανση μέσω της ατμόσφαιρας και 

των κατακρημνίσεων (χιόνι, βροχή ή ακόμη και πάχνη). Επίσης εντύπωση προκαλεί το 

ευρύ φάσμα και άλλων γεωργικών φαρμάκων που βρέθηκαν στον ταμιευτήρα αυτό και 

ορισμένα όπως το PCNB σε σημαντικές συγκεντρώσεις. 

31. Διαπιστώνεται ότι ένα ποσοστό της ρύπανσης σε επιφανειακά νερά του Αγγίτη, κατάντη 

του Σπηλαίου Μααρά, που οφείλεται σε εξαχλωροβενζόλιο και lindane, προέρχεται από 

την λεκάνη του Κ. Νευροκοπίου.  

32. Σε σημαντικό αριθμό των γεωτρήσεων ήτοι σε 38 γεωτρήσεις ανιχνεύθηκαν υπολείμματα 

γεωργικών φαρμάκων. Σε ένα μεγάλο αριθμό των γεωτρήσεων (1256, 1257, 1258 1265, 

1266, 1267, 1268, 1270, 1271, 1272, 1275, 1276, 1277, 1278, 1281, 1242, 1245, 1247) 

οι υπερβάσεις οφείλονται στην παρουσία diphenylamine σε επίπεδα >0,1 ppb, σε έναν 

επίσης σημαντικό αριθμό γεωτρήσεων (1226, 1278, 1281, 1285, 1287, 1288, 1289, 

1292, 1314, 1316, 1317, 1318, 1320, 1321, 1322, 1304 και 1306) οι υπερβάσεις 

οφείλονται στις συγκεντρώσεις του ζιζανιοκτόνου chlorthal dimethyl. Στην γεώτρηση με 

κωδικό 1210 η υπέρβαση οφείλεται στην παρουσία atrazine και prometryne, στην 

γεώτρηση 1201 στο ζιζανιοκτόνο dimethenamid, στην γεώτρηση 1232 σε atrazine στην 

συγκέντρωση των 5,4 ppb, και στην γεώτρηση 1274 στην οποία βρέθηκε phorate 

sulfoxide στην συγκέντρωση 1,948 ppb.  

33. Οι γεωτρήσεις στις οποίες βρέθηκαν σημαντικές συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων 

βρίσκονται διάσπαρτες στην λεκάνη του Αγγίτη-Δράμας όπως και στην υπολεκάνη του 

Κ. Νευροκοπίου, στην περιοχή Καλού Αγρού, στους πρόποδες του Παγγαίου και στην 

περιοχή της Αργυρούπολης, Φτελιάς και Καλαμπακίου. Σε πολλές από τις γεωτρήσεις 

στις οποίες βρέθηκαν υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων επίσης βρέθηκε και καφεΐνη 

σε χαμηλές όμως συγκεντρώσεις. Αυτό που είναι προφανές είναι ότι γεωργικά 

φάρμακα και καφεΐνη βρέθηκαν σε γεωτρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές 

στις οποίες επίσης βρέθηκαν σημαντικές συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων 

και καφεΐνης στα επιφανειακά νερά. Αυτό σημαίνει ότι τα εδάφη της λεκάνης 

Αγγίτη-Δράμας επιτρέπουν την έκπλυση ουσιών προς τα υπόγεια υδροφόρα 

καθόσον όλα τα γεωργικά φάρμακα που βρέθηκαν στα υπόγεια νερά έχουν υψηλή 

σχετικά υδατοδιαλυτότητα όπως και η καφεΐνη και οι ουσίες αυτές είναι που 

έχουν την δυνατότητα να εκπλυθούν προς τα υπόγεια νερά. 

34. Στην διάρκεια του 2010-2011, 16 γεωργικά φάρμακα βρέθηκαν στα επιφανειακά νερά 

της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας περισσότερες από 5 φορές και πάνω. Στα γεωργικά 

φάρμακα αυτά περιλαμβάνονται τα ζιζανιοκτόνα acetochlor, alachlor, dimethenamid, 

fluometuron, metribuzin, pendimethalin, prometryne, S-metolachlor και terbuthylazine, τα 
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εντομοκτόνα imidacloprid, chlorpyrifos ethyl thiamethoxam και τα μυκητοκτόνα 

dimethomorph, etridiazole, HCB και flutriafol.  

35. Την μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης είχε το chlorpyrifos ethyl (146) και έπονται 

fluometuron (78), terbuthylazine (57) και prometryne (39) και με μικρότερη συχνότητα 

ανίχνευσης τα υπόλοιπα. Μεταξύ των γεωργικών φαρμάκων με την μεγαλύτερη 

συχνότητα ανίχνευσης, στην υψηλότερη συγκέντρωση βρέθηκαν η terbuthylazine 

(12,335 ppb) και το chlorpyrifos ethyl (2,434 ppb).  

36. Το ανώτατο χείλος των συγκεντρώσεων του 75% των τιμών για την περίοδο 2010-2011 

δεν υπερβαίνει τα 0,3 ppb με εξαίρεση το ζιζανιοκτόνο terbuthylazine για το οποίο το 

ανώτατο όριο αγγίζει τα 0,7 ppb. Επίσης για όλα τα γεωργικά φάρμακα με συχνότητα 

ανίχνευσης από 5 φορές και πάνω υπάρχουν και μέγιστες τιμές συγκεντρώσεων που 

βρίσκονται σε πολλαπλάσια υψηλότερα επίπεδα. Ασφαλώς ορισμένες από αυτές τις 

μέγιστες συγκεντρώσεις οφείλονται σε σημειακές πηγές ρύπανσης.  

37. Τα γεωργικά φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν στην λεκάνη Αγγίτη-Δράμας εντός του 

2012 είναι ελαφρώς διαφορετικά από εκείνα της προηγούμενης περιόδου. Σε αυτά που 

ανιχνεύθηκαν από 5 φορές και πάνω περιλαμβάνονται 2,4-D, alachlor, bentazone, 

chlorpyrifos ethyl, difenoconazole, dimethenamid, dimethomorph, diphenylamine, 

etridiazole, fluometuron, fosthiazate, metalaxyl, metribuzin, nicosulfuron, prometryne, 

propiconazole, S-metolachlor και terbuthylazine, όμως αυτά που βρέθηκαν με το 

μεγαλύτερο αριθμό ανιχνεύσεων είναι τα ίδια με εκείνα της περιόδου 2010-2011 ήτοι 

chlorpyrifos ethyl (44), fluometuron (33) και terbuthylazine (22).  

38. Από την διακύμανση των συγκεντρώσεων του 75% των τιμών προκύπτει ότι για όλα τα 

γεωργικά φάρμακα το ανώτατο όριο της διασποράς δεν υπερβαίνει το 0,3 ppb. Για το 

fluometuron όμως υπάρχει μια μέγιστη τιμή στο περίπου 0,5 ppb. Συνεπώς προκύπτει 

ότι, λαμβάνοντας υπόψη την διασπορά των συγκεντρώσεων των διαφόρων γεωργικών 

φαρμάκων που βρέθηκαν στα επιφανειακά νερά από 5 φορές και πάνω κατά την 

περίοδο 2010-2011 και 2012, αντίστοιχα, με τις συνήθεις γεωργικές πρακτικές που 

εφαρμόζονται στην λεκάνη Αγγίτη-Δράμας το επίπεδο της αναπόφευκτης ρύπανσης από 

την χρήση γεωργικών φαρμάκων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,7 ppb και όλες οι 

εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις που βρέθηκαν για ορισμένα γεωργικά φάρμακα 

οφείλονται σε σημειακές πηγές.  

39. Είναι ενδιαφέρον ότι στην λεκάνη του Αγγίτη-Δράμας υπάρχει ένας πολύ σημαντικός 

αριθμός ανιχνεύσεων γεωργικών φαρμάκων στα υπόγεια νερά που για ορισμένα 

γεωργικά φάρμακα αγγίζει τον αντίστοιχο αριθμό ανιχνεύσεων των επιφανειακών νερών. 

Στα υπόγεια νερά ανιχνεύτηκαν τα γεωργικά φάρμακα acetochlor, alachlor, atrazine, 

lindane, chlorpyrifos ethyl, chlorthal dimethyl, DEA, diphenylamine, fluometuron, 
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prometryne, S-metolachlor και terbuthylazine. Την υψηλότερη συχνότητα ανίχνευσης 

έχoυν το chlorthal dimethyl (41) και έπονται το alachlor (39) και lindane (38). Το ανώτατο 

χείλος της διασποράς των τιμών των συγκεντρώσεων για όλα τα γεωργικά φάρμακα δεν 

υπερβαίνει το 0,1 ppb με εξαίρεση το chlorthal dimethyl για το οποίο το όριο είναι 0,11 

ppb, την diphenylamine με όριο 1,11 ppb και την atrazine με όριο 1,245 ppb. Επίσης για 

τα τρία αυτά γεωργικά φάρμακα βρέθηκαν και εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις που 

αγγίζουν τα 6,0 ppb (atrazine, diphenylamine).  

40. Οι εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις διφαινυλαμίνης που βρέθηκαν στα υπόγεια νερά 

της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας ενδεχομένως να οφείλονται σε ρύπανση που έχει προκληθεί 

από μονάδα ανακύκλωσης ελαστικών αυτοκινήτων της ΒΙΠΕ Δράμας. 

41. Προκύπτει από τα ανωτέρω ότι τα εδάφη της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας είναι ιδιαιτέρως 

ευαίσθητα στην έκπλυση τόσο των νιτρικών αλλά και πολλών γεωργικών φαρμάκων. 

Ένα ποσοστό των γεωργικών φαρμάκων που βρέθηκαν στα υπόγεια νερά της λεκάνης 

δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας όπως atrazine, prometryne, alachlor, acetochlor και 

lindane. Όμως βρέθηκαν και γεωργικά φάρμακα που έχουν έγκριση κυκλοφορίας όπως 

chlorpyrifos ethyl, chlorthal dimethyl, diphenylamine, fluometuron, S-metolachlor και η 

χρήση αυτών θα πρέπει να περιοριστεί.  

42. Στην λεκάνη Αγγίτη-Δράμας για την περίοδο 2010-2012 σε 107 περιπτώσεις ο 

Συντελεστής Επικινδυνότητας (RQ) βρέθηκε να είναι μεγαλύτερος της μονάδος και 

συνεπώς σε 107 περιπτώσεις υπήρξε οικοτοξικολογικός κίνδυνος για τους υδρόβιους 

οργανισμούς.  

43. Στην λεκάνη Αγγίτη-Δράμας ανιχνεύθηκαν αρκετά γεωργικά φάρμακα που δεν έχουν 

έγκριση κυκλοφορίας όμως μεταξύ αυτών, όπως προκύπτει από τα επίπεδα των 

υπολειμμάτων που βρέθηκαν σε διάφορες Σ.Θ.Δ., είχαν ευρεία χρήση τα κάτωθι: 

acetochlor, alachlor, atrazine, carbaryl, carbofuran, lindane, HCB, PCNB, thiabendazole 

και prometryne. Από τα υπόλοιπα όπως aldicarb sulfone, a-HCH, 3-OH carbofuran (3-

υδροξυ-καρμποφουράν), carbendazim, DEA, endosulfan, endosulfan sulphate, 

malathion, quinalphos, simazine και trifluralin βρίσκονται στο περιβάλλον σε ΙΧΝΗ ή 

πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις από παλαιότερες χρήσεις ή είναι μεταβολίτες φαρμάκων 

που είτε έχουν αποσυρθεί όπως aldicarb sulfone και endosulfan sulphate ή 

χρησιμοποιούνται παράνομα όπως DEA και 3OH-carbofuran. Η παρουσία phorate 

sulfone και phorate sulfoxide στις συγκεντρώσεις 0,201 και 1,948 ppb, αντίστοιχα, στην 

γεώτρηση με κωδικό 1274 πρέπει να οφείλεται σε σημειακή ρύπανση εδάφους με 

phorate. Η γεώτρηση 1274 βρίσκεται στην περιοχή Γάζωρου Σερρών.  
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Λεκάνη Στρυμόνα 

1. Για την χρονική περίοδο 2010-2012, ο μέσος όρος των τιμών του pH σε όλες τις Σ.Θ.Δ. 

του ποταμού Στρυμόνα, με εξαίρεση την Σ.Θ.Δ. 18 και το επιφανειακό νερό της λίμνης 

Κερκίνης, κυμαίνεται περίπου στο 8,0 ενώ στην Σ.Θ.Δ. 18 (έξοδος από την Κερκίνη-

Φράγμα Λιθοτόπου) όπως και σε όλες τις Σ.Θ.Δ. του επιφανειακού νερού της λίμνης το 

pΗ είναι περίπου 8,50.  

2. Ο μέσος όρος της θερμοκρασίας κατά μήκος του ποταμού Στρυμόνα κυμαίνεται από 

17,25 με 18,18 oC μεταξύ των Σ.Θ.Δ. 17 (Προμαχώνας) με 20 (γέφυρα Εθνικής Θες/κης-

Καβάλας).  

3. Ο μέσος όρος της θερμοκρασίας στις 3 θέσεις δειγματοληψίας της λίμνης Κερκίνης 

κυμαίνεται από 19,38 με 19,80 oC στο επιφανειακό νερό και μεταξύ 16,80 με 17,70 oC 

στο παραπυθμένιο νερό. Η διαφορά των θερμοκρασιών δεν είναι μεγάλη καθόσον η 

λίμνη Κερκίνη είναι μία αβαθής λίμνη.  

4. Το βάθος της λίμνης κυμάνθηκε από 2,2 με 5,3 μέτρα στην θέση 521/522 (απέναντι από 

τον Δήμο Κερκίνης), 3,50 με 5,50 μέτρα στην θέση 523/524 (βρίσκεται περίπου στο 

κέντρο της λίμνης) και 2,0 με 6,05 μέτρα στην θέση 525/526 (βρίσκεται ανοιχτά του 

Λιθότοπου). Τα μικρότερα βάθη βρέθηκαν κατά την δειγματοληψία του Σεπτεμβρίου, 

2011. Κατά την δειγματοληψία εκείνη η λίμνη είχε και την μικρότερη διαφάνεια (διαύγεια 

νερού) σε όλες τις θέσεις δειγματοληψίας με τις τιμές να κυμαίνονται από 0,40 με 0,50 

μέτρα ενώ κατά τις δειγματοληψίες του Μάιου τόσο εντός του 2011 όσο και του 2012 η 

διαφάνεια της λίμνης κυμάνθηκε από 1,50 με 3,0 μέτρα.  

5. Η περιεκτικότητα σε διαλυτό οξυγόνο βρίσκονταν σε ικανοποιητικά επίπεδα σε ολόκληρη 

την λίμνη τόσο στο επιφανειακό όσο και παραπυθμένιο νερό με εξαίρεση την 

δειγματοληψία του Μάιου 2012 που η περιεκτικότητα σε διαλυτό οξυγόνο στο 

παραπυθμένιο νερό στις Σ.Θ.Δ. 522 και 524 βρίσκονταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα ήτοι 

3,66 και 1,04 ppm, αντίστοιχα. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες 

δειγματοληψίες και κυρίως της Ανοίξεως εμφανίσθηκε να υπάρχει υπερκορεσμός σε 

οξυγόνο ( % κορεσμός>100%) στο επιφανειακό νερό και τούτο λόγω της 

φωτοσυνθετικής δραστηριότητας κατά την διάρκεια της ημέρας της πλούσιας υδρόβιας 

βλάστησης που υπάρχει στην λίμνη.  

6. Οι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων του TDS, των τιμών της αγωγιμότητας και του Redox, 

αντίστοιχα, στις Σ.Θ.Δ. του Στρυμόνα και της λίμνης Κερκίνης, με εξαίρεση την θέση 20 

του Στρυμόνα, κυμάνθηκαν περίπου στα 200 ppm για το TDS και 300 μS/cm για την 

αγωγιμότητα. Στην θέση 20, ανάντη της εκβολής του Στρυμόνα, οι ανωτέρω παράμετροι 

βρίσκονταν σε διπλάσια με τετραπλάσια επίπεδα λόγω διείσδυσης θαλασσινού νερού 

κατά τους θερινούς μήνες που η παροχή του Στρυμόνα είναι μειωμένη. Μεταξύ των 



Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών 
Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σελ.39/186 

υπόλοιπων επιφανειακών νερών οι μέσοι όροι της αγωγιμότητας και του TDS 

βρίσκονταν σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα με εξαίρεση τις Σ.Θ.Δ. 2102, 2118 και 2119 

στις οποίες οι μέσοι όροι είναι περίπου διπλάσιοι σε σχέση με αυτούς που βρέθηκαν στις 

περισσότερες από τις Σ.Θ.Δ. του ποταμού Στρυμόνα.  

7. Το Redox βρίσκεται συχνά σε χαμηλά οξειδωτικά επίπεδα στην Σ.Θ.Δ. 17 του Στρυμόνα 

και συνεπώς και στις υπόλοιπες Σ.Θ.Δ. κατάντη με αναγωγικές συνθήκες (το Redox έχει 

αρνητικό πρόθεμα) να επικρατούν εντός του Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου αλλά και 

μέχρι τον Νοέμβριο. Φυσικά χαμηλές οξειδωτικές συνθήκες αλλά και ισχυρά αναγωγικές 

συνθήκες επικρατούν και στην λίμνη Κερκίνη κυρίως στο παραπυθμένιο νερό. 

8. Για το μεγαλύτερο ποσοστό των γεωτρήσεων οι μέσοι όροι του TDS και της 

αγωγιμότητας των γεωτρήσεων βρίσκονται μέσα στο ίδιο εύρος των τιμών των 

αντίστοιχων παραμέτρων των στραγγιστικών. Όμως υπάρχει ένας αριθμός γεωτρήσεων 

(κωδικοί 1371-1378) στις οποίες οι αντίστοιχοι μέσοι όροι βρίσκονται σε σαφώς 

υψηλότερα επίπεδα από εκείνα των στραγγιστικών.  

9. Η αρδευτική ποιότητα του νερού του ποταμού Στρυμόνα συμπεριλαμβανομένης και της 

λίμνης Κερκίνης είναι Μέση προς Καλή με εξαίρεση την θέση 20 του Στρυμόνα στην 

οποία η ποιότητα είναι Μέση προς Μέτρια. Ποιότητα Μέση προς Καλή με ελάχιστες 

εξαιρέσεις Μέση προς Μέτρια είναι και η ποιότητα των νερών των 

στραγγιστικών/αρδευτικών τάφρων της λεκάνης αλλά και των υπόγειων νερών.  

10. Υπέρβαση του ορίου ΠΠΠ των χλωριούχων υπάρχει μόνο για την Σ.Θ.Δ. 20 του 

Στρυμόνα και για τα θειικά στις γεωτρήσεις 1373, 1374, 1375 και 1378 της Ν. Ζίχνης.  

11. Συγκεντρώσεις βορίου >1,0 ppm βρέθηκαν στην Σ.Θ.Δ. 19 του Στρυμόνα και σε 

στραγγιστικά με κωδικούς 2102, 2104, 2105, 2111 και 2115.  

12. Αρσενικό σε συγκεντρώσεις που δεν υπερβαίνουν το όριο του ΕΜΣ-ΠΠΠ βρέθηκε σε 

πολλές θέσεις των επιφανειακών και υπόγειων νερών όμως υπέρβαση του ορίου των 10 

ppb βρέθηκε στις γεωτρήσεις 1340, 1338 και 1336 της Αλιστράτης και στην γεώτρηση 

1368 στο Ποντισμένο (ΤΟΕΒ Ηράκλειας). ). Οι αυξημένες τιμές του As συνδέονται με την 

ύπαρξη των γεωθερμικών πεδίων (Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο κ.λπ.), αφού οι μεγάλες 

συγκεντρώσεις ταυτίζονται σχεδόν με το ανάπτυγμα αυτών. 

13. Κάδμιο και υδράργυρος σε συγκεντρώσεις υψηλότερες του αντιστοίχου ορίου αναφοράς 

της μεθόδου ανάλυσης βρέθηκε σπάνια για το κάδμιο ενώ δεν βρέθηκε υδράργυρος στα 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Στρυμόνα. Χαλκός επίσης βρέθηκε σπάνια και σε καμία 

περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση του ΕΜΣ-ΠΠΠ. Επίσης χρώμιο βρέθηκε σε ελάχιστες 

θέσεις και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση του αντιστοίχου ορίου ΕΜΣ-ΠΠΠ. 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υψηλότερη συγκέντρωση χρωμίου (33 ppb) βρέθηκε στον 

Αμμουδοπόταμο (Κωδικός 2280) που εκβάλει στην λίμνη Κερκίνη.  

14. Μόλυβδος βρέθηκε σε πολλές Σ.Θ.Δ. της λεκάνης Στρυμόνα συμπεριλαμβανομένου και 

του ποταμού Στρυμόνα όμως υπερβάσεις της ΜΕΣ-ΠΠΠ βρέθηκαν στην θέση 20 του 

Στρυμόνα και στις θέσεις με κωδικούς 2102, 2103, 2104, 2105 και 2112 που βρίσκονται 

σε ρέματα που πηγάζουν από τον Βερτίσκο, στο ρέμα Κερκίνης (2107) και 

Αμμουδοπόταμο (2280), στην Μπέλιτσα (2109) και στο ρέμα του Βαλτερού (2118) που 

εκβάλλει στην Μπέλιτσα. Μεταξύ των γεωτρήσεων υπέρβαση του αντίστοιχου ορίου των 

10 ppb βρέθηκε σε μία γεώτρηση της Αλιστράτης (1337) και στις γεωτρήσεις 1344, 1347, 

1354 και 1370 που βρίσκονται στην περιοχή Βαλτερού-Χορτερού-Γεφυρούδι.  

15. Νικέλιο σε χαμηλές συγκεντρώσεις υπήρχε περιοδικά στο νερό του Στρυμόνα αλλά και 

σε ορισμένα στραγγιστικά. Όμως μόνο σε δύο γεωτρήσεις (Κωδικοί 1367 και 1368) του 

Ποντισμένου υπάρχει υπέρβαση της ΜΕΣ-ΠΠΠ. 

16. Ψευδάργυρος και κασσίτερος σε συγκεντρώσεις υψηλότερες του ορίου αναφοράς των 

αντιστοίχων μεθόδων ανάλυσης βρέθηκε σε σημαντικό αριθμό θέσεων του επιφανειακού 

δικτύου νερών της λεκάνης Στρυμόνα όμως υπέρβαση του ορίου της ΕΜΣ-ΠΠ του 

ψευδαργύρου βρέθηκε μόνο στην θέση 2112 που βρίσκεται στο Βέργη ποταμό που 

πηγάζει από τον Βερτίσκο ενώ σε πολλές Σ.Θ.Δ. υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 2,2 

ppb του ΕΜΣ-ΠΠΠ του κασσιτέρου.  

17. Το μαγγάνιο είναι επίσης πολύ κοινό μέταλλο στα επιφανειακά και υπόγεια 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Στρυμόνα με υπερβάσεις του ορίου των 50 ppb, όσον 

αφορά την ΕΜΣ, στις θέσεις 17, 18, 19, 20 και 90 του ποταμού Στρυμόνα, στα 

στραγγιστικά 2108, 2109, 2110, 2115, 2119, 2121 και 2280 και σε σημαντικό αριθμό 

γεωτρήσεων όπως 1337, 1338, 1339, 1340, 1342, 1345,1347, 1349, 1353, 1354, 1356, 

1357, 1358, 1361, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367 και 1370. Μαγγάνιο δεν βρέθηκε στις 

Σ.Θ.Δ. της λίμνης Κερκίνης.  

18. Ο σίδηρος είναι επίσης ένα μέταλλο σε αφθονία στα υδατοσυστήματα της λεκάνης 

Στρυμόνα και μάλιστα σε ορισμένα από αυτά βρέθηκε σε εξαιρετικά υψηλές 

συγκεντρώσεις με υπερβάσεις του ορίου των 200 ppb στη θέση 17 του Στρυμόνα, στα 

στραγγιστικά 2102, 2106 και 2280 και σε ορισμένες γεωτρήσεις όπως 1349, 1367 και 

1368. Οι σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων και ιχνοστοιχείων, όπως του Mn του 

Fe και του As κ.α. συνδέονται πιθανώς με ύπαρξη υψηλών τιμών φυσικού υποβάθρου 

στη λεκάνη (ανάπτυξη μεταλλοφορίας). 

19. Εποχιακά βρέθηκαν μέτριες συγκεντρώσεις νιτρικών στις διάφορες θέσεις του δικτύου 

της λεκάνης του Στρυμόνα με υπερβάσεις του ορίου των 50 ppm μόνο στις γεωτρήσεις 
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1372, 1377, 1376 και 1373 που βρίσκονται στην περιοχή Τούμπας Σερρών και στις 

γεωτρήσεις 1351 και 1370 που βρίσκονται στο Χορτερό (περιοχή Σιδηροκάστρου) και 

Βαλτερό (περιοχή Ηράκλειας), αντίστοιχα. 

20. Νιτρώδη βρέθηκαν σε αρκετές Σ.Θ.Δ. του δικτύου της λεκάνης του Στρυμόνα με 

υπερβάσεις των ΕΜΣ του ορίου των 0,5 ppm στις θέσεις με κωδικούς 2108, 2105, 2103. 

Στην θέση 521 της λίμνης Κερκίνης και στις γεωτρήσεις 1336, 1346, 1356 και 1371.  

21. Αμμωνιακά βρέθηκαν σε χαμηλές συγκεντρώσεις σε περιορισμένο αριθμό των θέσεων 

της λεκάνης Στρυμόνα.  

22. Φθοριούχα βρέθηκαν σε αρκετές Σ.Θ.Δ. του δικτύου της λεκάνης Στρυμόνα χωρίς όμως 

να υπάρχουν υπερβάσεις των ΕΜΣ του ορίου των 1,5 ppm.  

23. Αντιμόνιο δεν βρέθηκε σε κάποια γεώτρηση. Βρέθηκε αργίλιο σε αρκετές γεωτρήσεις με 

υπερβάσεις στις γεωτρήσεις με κωδικούς 1337 και 1363.  

24. Υψηλές συγκεντρώσεις μολύβδου βρέθηκαν στα ιζήματα όλων των Σ.Θ.Δ. της λίμνης 

Κερκίνης που κυμαίνονται από 20 με 40 ppm. Όμως υψηλότερες συγκεντρώσεις 

μολύβδου, μέχρι περίπου 50 ppm βρέθηκαν και στα ιζήματα του Στρυμόνα στις Σ.Θ.Δ. 

19 και 20. Η ρύπανση των ιζημάτων του Στρυμόνα στις θέσεις 19 και 20 ενδεχομένως να 

οφείλεται σε εισροές που βρίσκονται μέσα στο Ελληνικό έδαφος. Στην λεκάνη του 

Στρυμόνα υπάρχει ένα πυκνό δίκτυο ΧΑΔΑ και μάλιστα στην περιοχή Προβατά (ανάντη 

της θέσης 19) υπάρχει ΧΑΔΑ μέσα στην κοίτη πλημμυρών του Στρυμόνα, το ΧΑΔΑ 

Σκοτούσας βρίσκεται μέσα στην κοίτη της Μπελίτσα, ανάντη της θέσης 20 και σε μικρή 

απόσταση από τον ποταμό βρίσκεται το ΧΑΔΑ Αμφίπολης και πολυάριθμα άλλα ΧΑΔΑ 

και Ε.Ε.Λ. βρίσκονται κοντά σε ρέματα ή εκβάλλουν στο πυκνό επιφανειακό δίκτυο 

νερών της λεκάνης του οποίου τελικός αποδέκτης είναι ο ποταμός Στρυμόνας. Επίσης 

υψηλές συγκεντρώσεις καδμίου βρέθηκαν στα ιζήματα της Κερκίνης που ανέρχονται 

περίπου στα 30 ppm στις θέσεις 524 και 522. Οι συγκεντρώσεις καδμίου και μολύβδου 

στα ιζήματα της λίμνης Κερκίνης είναι οι υψηλότερες που βρέθηκαν μεταξύ όλων των 

λιμνών που περιλαμβάνονται στο έργο. Επίσης στα ιζήματα της Κερκίνης υψηλές είναι 

και οι συγκεντρώσεις αρσενικού, μαγγανίου και σιδήρου και οι αντίστοιχες τιμές 

βρίσκονται μεταξύ των υψηλότερων τιμών που βρέθηκαν στις λίμνες που 

περιλαμβάνονται στο έργο. Σε μέτρια επίπεδα, σε σχέση με τις συγκεντρώσεις που 

βρέθηκαν στις υπόλοιπες λίμνες, βρίσκονται οι συγκεντρώσεις χαλκού, ψευδαργύρου και 

βορίου και σε χαμηλά επίπεδα οι συγκεντρώσεις νικελίου, κασσιτέρου και χρωμίου. Οι 

συγκεντρώσεις ανιόντων στα ιζήματα της λίμνης Κερκίνης, σε σχέση με τα επίπεδα των 

συγκεντρώσεων που βρέθηκαν στις υπόλοιπες λίμνες, βρίσκονται σε μέτρια επίπεδα για 

τα νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνιακά και φωσφορικά και σε χαμηλά για χλωριούχα και 

φθοριούχα. Οι συγκεντρώσεις ανιόντων στα ιζήματα του ποταμού Στρυμόνα βρίσκονται 
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σε μέτρια επίπεδα, σε σχέση με τα επίπεδα των ανιόντων που βρέθηκαν στα ιζήματα 

των υπόλοιπων ποταμών του έργου, με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις νιτρικών, 

αμμωνιακών, φωσφορικών και κυρίως χλωριούχων να περιέχονται στα ιζήματα του 

ποταμού στην Σ.Θ.Δ. 20, ανάντη του Δέλτα του Στρυμόνα. Τα επίπεδα των 

συγκεντρώσεων που βρέθηκαν στα ιζήματα της θέσης 17 βρίσκονται σε χαμηλότερα 

επίπεδα.  

25. Οι τιμές του BOD5 βρίσκονται σε επίπεδα κατώτερα του αντιστοίχου ορίου 

προσδιορισμού της μεθόδου όμως για το COD εποχιακά υπάρχουν τιμές υψηλότερες 

του ορίου αναφοράς. Σημαντικές συγκεντρώσεις χλωροφύλλης βρέθηκαν στα δείγματα 

του επιφανειακού νερού όλων των Σ.Θ.Δ. της λίμνης Κερκίνης κατά την δειγματοληψία 

του Φθινοπώρου, 2011 που κατά την ίδια περίοδο υπήρχε και έλλειψη διαλυτού 

οξυγόνου στο παραπυθμένιο νερό και μειωμένη διαφάνεια και στάθμη νερού.  

26. Καφεΐνη βρέθηκε σε όλα τα επιφανειακά νερά της λεκάνης του Στρυμόνα που σημαίνει 

ότι υγρά αστικά απόβλητα εκβάλλονται στον Στρυμόνα εντός και εκτός συνόρων και σε 

όλα τα ρέματα και τάφρους που εκβάλουν στον ποταμό. Όμως καφεΐνη βρέθηκε μόνο σε 

μία γεώτρηση (κωδικός 1351) που βρίσκεται στο Χορτερό και μόνο σε μία από τις δύο 

δειγματοληψίες. Το γεγονός αυτό είναι μία ένδειξη ότι δεν υπάρχει επικοινωνία 

επιφανειακών και υπόγειων νερών τουλάχιστον στο χώρο των σημείων 

δειγματοληψίας.  

27. Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων βρέθηκαν σε όλα τα επιφανειακά νερά 

συμπεριλαμβανομένης και της λίμνης Κερκίνης. Όμως υπολείμματα γεωργικών 

φαρμάκων ανιχνεύθηκαν σε μικρό αριθμό γεωτρήσεων (κωδικοί 1334, 1335, 1346, 

1349, 1372 και 1378) και μόνο σε ``ΙΧΝΗ`` και μόνο σε μία γεώτρηση (κωδικός 1378) 

βρέθηκαν υπολείμματα από το ζιζανιοκτόνο atrazine σε συγκέντρωση ανώτερη του LOQ 

(0,183 ppb). 

28. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης του Στρυμόνα ανιχνεύθηκαν έστω και μία φορά 76 

γεωργικά φάρμακα όμως πολλά έχουν πολύ μικρή συχνότητα ανίχνευσης και αυτά που 

βρέθηκαν σε συγκεντρώσεις ανώτερες των LOQs οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις είναι σε 

σχετικά χαμηλά επίπεδα που σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν τα 3,0 ppb. 

29. Στην Σ.Θ.Δ. 17 του Στρυμόνα, που είναι η πλησιέστερη προς τα Ελληνοβουλγαρικά 

σύνορα ανιχνεύθηκαν αρκετά γεωργικά φάρμακα όπως 2,4-D, acetochlor, a-HCH, 

alphamethrin, atrazine, lindane, chlorpyrifos ethyl, chlorthal dimethyl, etridiazole, 

fenarimol, HCB, pendimethalin, pirimiphος methyl, propamocarb, simazine, S-

metolachlor, terbuthylazine, thiamethoxam και triclopyr. Όμως οι περισσότερες 

ανιχνεύσεις είναι είτε σε ΙΧΝΗ ή <0,1 ppb και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις που 
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βρέθηκαν είναι μία φορά για το 2,4-D (0,463 ppb) και μία φορά για το etridiazole (0,497 

ppb).  

30. Τα γεωργικά φάρμακα που βρέθηκαν στην Σ.Θ.Δ. 17 του Στρυμόνα ανιχνεύθηκαν και 

στα δείγματα της λίμνης Κερκίνης όμως σε συγκεντρώσεις >0,1 ppb βρέθηκαν μόνο τα 

chlorthal dimethyl, etridiazole και 2,4-D. 

31. Στα επιφανειακά νερά της λεκάνης Στρυμόνα βρέθηκαν αρκετά γεωργικά φάρμακα που 

περιλαμβάνονται μεταξύ των ουσιών προτεραιότητας των ΠΠΠ όπως atrazine, lindane, 

chlorpyrifos ethyl, HCB, simazine, trifluralin, bentazone, alachlor, 2,4-D. Όμως 

υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ στις 90% των περιπτώσεων οφείλονται στο lindane και 

μόνο στο 10% των περιπτώσεων σε άλλα φάρμακα όπως HCB και 2,4-D. 

32. Κατά την χρονική περίοδο 2010-2011 ανιχνεύθηκαν από 5 φορές και πάνω 30 γεωργικά 

φάρμακα στα επιφανειακά νερά της λεκάνης του Στρυμόνα. Μεταξύ των φαρμάκων 

αυτών το chlorpyrifos ethyl έχει την μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης (154 

ανιχνεύσεις), έπεται το fluometuron (98 ανιχνεύσεις), prometryne (70 ανιχνεύσεις), 

terbuthylazine (69 ανιχνεύσεις), S-metolachlor (57 ανιχνεύσεις) και με λιγότερες 

ανιχνεύσεις όλα τα υπόλοιπα.  

33. Για την περίοδο 2010-2011 το 75% των συγκεντρώσεων των φαρμάκων atrazine, 

dimethenamid, etridiazole, fluometuron, linuron, molinate, PCNB, terbuthylazine και 

thiamethoxam κυμαίνεται από 0,001 με 0,687 ppb και για όλα τα υπόλοιπα που 

ανιχνεύθηκαν το εύρος διακύμανσης του 75% των συγκεντρώσεων είναι 0,001 με 0,1 

ppb. Για τα γεωργικά φάρμακα atrazine, terbuthylazine και fluometuron υπάρχουν 

εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις που αγγίζουν τα 3,0 ppb.  

34. Κατά την διάρκεια του 2012 ανιχνεύθηκαν πάνω από 5 φορές μόνο 18 γεωργικά 

φάρμακα και μεταξύ αυτών τη μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης έχει το fluometuron (38 

ανιχνεύσεις) και έπονται το chlorpyrifos ethyl (30 ανιχνεύσεις), το 2,4-D (28 ανιχνεύσεις) 

και το S-metolachlor (26 ανιχνεύσεις). Το εύρος της διακύμανσης του 75% των 

συγκεντρώσεων κυμαίνεται από 0,1 με 0,463 ppb για τα γεωργικά φάρμακα 2,4-D, 

chlorthal dimethyl, MCPA, molinate, nicosulfuron και S-metolachlor. Όμως για το S-

metolachlor, molinate και 2,4-D υπάρχουν μέγιστες συγκεντρώσεις που αγγίζουν 0,71 

ppb.  

35. Συγκερασμός των δεδομένων της περιόδου 2010-2011 και 2012 οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι ένα εύρος συγκεντρώσεων 0,001 με 0,71 ppb καλύπτει το 75% των 

συγκεντρώσεων όλων των γεωργικών που ανιχνεύθηκαν από 5 φορές και πάνω στην 

περίοδο 2010-2012 και το ανωτέρω εύρος δύναται να θεωρηθεί ως το επίπεδο της 

αναπόφευκτης ρύπανσης νερών που προκαλείται από την χρήση γεωργικών φαρμάκων 
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στην λεκάνη του Στρυμόνα με τις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και τακτικές της 

γεωργικής πρακτικής. 

36. Στις Σ.Θ.Δ. του ποταμού Στρυμόνα κατά την χρονική περίοδο 2010-2012 18 γεωργικά 

φάρμακα ανιχνεύθηκαν πάνω από 5 φορές και μεταξύ αυτών το chlorpyrifos ethyl με 51 

ανιχνεύσεις έχει την μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης και έπονται το fluometuron με 28 

ανιχνεύσεις και η terbuthylazine με 21 ανιχνεύσεις. Το 75% των συγκεντρώσεων για όλα 

τα γεωργικά φάρμακα κυμαίνεται από 0,001 μέχρι 0,434 ppb. Όμως υπάρχουν μέγιστες 

συγκεντρώσεις για το 2,4-D, etridiazole, fluometuron και molinate για τα οποία οι 

συγκεντρώσεις αγγίζουν 0,852 ppb.  

37. Σε 96 περιπτώσεις ανιχνεύσεων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, κατά την χρονική 

περίοδο 2010-2012, υπήρξε οικοτοξικολογικός κίνδυνος για τα υδατοσυστήματα της 

λεκάνης του Στρυμόνα. Τα γεωργικά φάρμακα που παρουσίασαν με την μεγαλύτερη 

συχνότητα οικοτοξικολογικό κίνδυνο για τους υδρόβιους οργανισμούς (ψάρια, 

ασπόνδυλα και φύκη) είναι τα πυρεθροειδή εντομοκτόνα permethrin, L-cyhalothrin, 

alphamethrin και fluvalinate, τα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα chlorpyrifos ethyl και 

pirimiphos methyl και τα μυκητοκτόνα PCNB και HCB και με πολύ μικρότερη συχνότητα 

τα ζιζανιοκτόνα acetochlor, S-metolachlor και terbuthylazine.  

38. Λόγω της παρουσίας των εντομοκτόνων alphamethrin, pirimiphos methyl και του 

μυκητοκτόνου PCNB στο νερό της λίμνης Κερκίνης πολύ συχνά υπήρξε τοξικολογικός 

κίνδυνος καθόσον οι συγκεντρώσεις των φαρμάκων που βρέθηκαν αν και ήταν σε 

χαμηλά επίπεδα εντούτοις ήταν υψηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές των PNEC.  

39. Στην λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα ανιχνεύθηκε σημαντικός αριθμός 

γεωργικών φαρμάκων που δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας στην χώρα μας όπως 2,4,5-

T, acetochlor, alachlor, atrazine, carbaryl, carbofuran, lindane, HCB, isoproturon, 

malathion, PCNB, prometryne, mirex, simazine και trifluralin. Μεταξύ αυτών όμως μόνο 

ορισμένα χρησιμοποιήθηκαν την περίοδο 2010-2012 στα οποία περιλαμβάνονται 

acetochlor, alachlor, atrazine, carbaryl, lindane, HCB, PCNB και prometryne. Τα 

υπόλοιπα βρίσκονται στο περιβάλλον από παλαιότερες χρήσεις ή προέρχονται από 

εισαγόμενη ρύπανση.  

Λεκάνη Δοϊράνης 

1. Η Δοϊράνη είναι μία αβαθής λίμνη, το βάθος τουλάχιστον στο τμήμα της Ελληνικής 

επικράτειας δεν υπερβαίνει τα 6,50 μέτρα. Το μικρότερο βάθος βρέθηκε τον Οκτώβριο 

του 2010 (5,70 με 4,20 μέτρα) και το μεγαλύτερο (6,20 με 6,50) το Μάιο του 2011. Αυτό 

που είναι ενδιαφέρον είναι η βελτίωση της διαφάνειας (δίσκος Secchi) της λίμνης που 
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από 0,75 μέτρα που ήταν τον Οκτώβριο του 2010 αυξήθηκε στα 2,20 με 2,50 μέτρα τον 

Απρίλιο του 2012.  

2. To διαλυτό οξυγόνο στο νερό της λίμνης βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα ακόμη και 

στο παραπυθμένιο νερό. Επίσης και ο κορεσμός του νερού σε οξυγόνο βρίσκεται σε 

ικανοποιητικά επίπεδα σε ολόκληρη την στήλη νερού.  

3. Ο μέσος όρος του pH, για την περίοδο 2010-2012, κυμαίνεται περίπου στο 8,5 στο νερό 

της λίμνης, από 6,8 με 7,7 στα υπόγεια νερά και από 6,58 με 8,1 στα στραγγιστικά. 

4. Ο μέσος όρος της θερμοκρασίας κυμαίνεται από 15,50 με 16,40 oC στις Σ.Θ.Δ. των 

επιφανειακών νερών της λίμνης και 14,5 με 14,73 oC στις τρεις θέσεις του 

παραπυθμένιου νερού.  

5. Η διακύμανση του μέσου όρου των συγκεντρώσεων του TDS, των τιμών της 

αγωγιμότητας και του Redox, αντίστοιχα, στις Σ.Θ.Δ. της λίμνης βρίσκονται σε επίπεδα 

πολύ υψηλότερα από εκείνα των υπόγειων νερών.  

6. Οι γεωτρήσεις αντλούν νερό από υπόγεια υδροφόρα που έχουν τελείως διαφορετικά 

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με το νερό της λίμνης, με εξαίρεση μία 

γεώτρηση (κωδικός 1463) και μία πηγή νερού που βρίσκεται στα Αμάραντα των οποίων 

τόσο το TDS όσο και η αγωγιμότητα βρίσκονται μέσα στο ίδιο εύρος τιμών με εκείνα που 

αφορούν το νερό της λίμνης. Οι αντίστοιχοι μέσοι όροι στις Σ.Θ.Δ. των στραγγιστικών, με 

εξαίρεση την θέση με κωδικό 2272, βρίσκονται σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα σε 

σχέση με τα υπόγεια αλλά σαφώς σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τους μέσους 

όρους στις Σ.Θ.Δ. της λίμνης. 

7. Η θέση με κωδικό 2272 βρίσκεται στην περιοχή Ελευθεροχωρίου-Σταυροχωρίου Κιλκίς 

επάνω σε ρέμα που εκβάλει στον ποταμό Δοϊράνης (Αγιάκ). Το ανωτέρω ρέμα 

ενδεχομένως δέχεται απόβλητα από την βιομηχανική μονάδα της περιοχής.  

8. Οι τιμές του Redox σε όλες τις Σ.Θ.Δ. επιφανειακών και υπόγειων νερών έχουν θετικό 

πρόθεμα που σημαίνει ότι οι συνθήκες είναι οξειδωτικές αν και σε ορισμένες γεωτρήσεις 

οι τιμές Redox βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα (<30 mV).  

9. Η αρδευτική ποιότητα του νερού της λίμνης Δοϊράνης είναι Μέση προς Μέτρια ενώ πολύ 

καλύτερη είναι η αρδευτική ποιότητα των υπόλοιπων επιφανειακών νερών της λεκάνης 

συμπεριλαμβανομένων και των ρεμάτων που εκβάλουν στην λίμνη. Επίσης καλύτερη 

είναι και η αρδευτική ποιότητα των περισσότερων γεωτρήσεων με εξαίρεση μία 

γεώτρηση με κωδικό 1463 που έχει την ίδια αρδευτική ποιότητα με το νερό της λίμνης. 

Κακή αρδευτική ποιότητα έχει μόνο ένα ρέμα στο οποίο βρίσκεται η θέση με κωδικό 

2272, το οποίο εκβάλει στον Αγιάκ (ποταμός Δοϊράνης). 
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10. Υπάρχουν υπερβάσεις στις συγκεντρώσεις χλωριούχων μόνο στην θέση 2272 και σε μία 

γεώτρηση (κωδικός 1463). Τα θειικά όμως είναι γενικά υψηλά τόσο στο νερό της λίμνης 

όσο και σε αρκετές γεωτρήσεις χωρίς βέβαια να υπάρχουν υπερβάσεις του ορίου των 

ΕΜΣ-ΠΠΠ παρά μόνο σε δύο στραγγιστικά (κωδικοί 2272 και 2281).  

11. Οι συγκεντρώσεις βορίου γενικά βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα και υπάρχει υπέρβαση 

του ορίου του 1,0 ppm μόνο στις θέσεις 511/512 της λίμνης Δοϊράνης.  

12. Αρσενικό σε συγκεντρώσεις πάνω από το όριο του ΕΜΣ-ΠΠΠ βρέθηκε μόνο στην λίμνη 

Δοϊράνη κατά την δειγματοληψία του 2010 ενώ χαμηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν 

κατά τις επόμενες δειγματοληψίες.  

13. Κάδμιο σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα όρια των ΜΕΣ-ΠΠΠ και ΕΜΣ-ΠΠΠ 

βρέθηκε στις θέσεις 515 και 511 της λίμνης Δοϊράνης και στο ρέμα με κωδικό 2277 που 

εκβάλει απέναντι από την θέση 515/516 της λίμνης. Μέσα στο 2011 υπέρβαση βρέθηκε 

μόνο στην Σ.Θ.Δ. 2275 και μέσα στο 2012 στην θέση 2278 (ρέμα Καστανούσας). 

14. Μόλυβδος βρέθηκε σε πολλές Σ.Θ.Δ. της λεκάνης Δοϊράνης με υπερβάσεις του ορίου 

των 7,2 ppb της ΜΕΣ-ΠΠΠ στις θέσεις με κωδικούς 516 της λίμνης και στα ρέματα 2271, 

2273, 2274, 2275 και 2285. Επίσης μόλυβδος βρέθηκε και σε πολλές γεωτρήσεις 

(κωδικοί 1452, 1553, 1454, 1457, 1461, 1462 και 1463) αλλά υπέρβαση του ορίου των 

10 ppb βρέθηκε μόνο στην γεώτρηση 1461 στην δειγματοληψία του 2011 ενώ δεν 

βρέθηκε μόλυβδος κατά την δειγματοληψία του 2012. Η παρουσία μολύβδου τόσο στα 

υπόγεια, όσο και στα επιφανειακά νερά συνδέεται με ύπαρξη υψηλών τιμών φυσικού 

υποβάθρου (ανάπτυξη μεταλλοφορίας)  

15. Νικέλιο σε χαμηλές συγκεντρώσεις βρέθηκε σε πολλές Σ.Θ.Δ. της λεκάνης της Δοϊράνης 

όμως υπέρβαση του ορίου των 20 ppb του ΕΜΣ-ΠΠΠ βρέθηκε μόνο σε μία γεώτρηση 

(κωδικός 1463).  

16. Χαλκός και υδράργυρος δεν βρέθηκαν στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Δοϊράνης σε 

συγκεντρώσεις ανώτερες των αντίστοιχων ορίων αναφοράς των μεθόδων ανάλυσης.  

17. Χρώμιο βρέθηκε σε ορισμένες θέσεις της λεκάνης Δοϊράνης όμως σε καμία περίπτωση 

δεν υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 50 ppb της ΕΜΣ-ΠΠΠ. 

18. Ο ψευδάργυρος βρέθηκε σε συγκεντρώσεις ανώτερες του αντιστοίχου ορίου αναφοράς 

της μεθόδου ανάλυσης σε αρκετές Σ.Θ.Δ. της λεκάνης της Δοϊράνης όμως υπέρβαση 

του ΕΜΣ-ΠΠΠ των 125 ppb δεν βρέθηκε.  

19. Κασσίτερος σε συγκεντρώσεις υψηλότερες του ορίου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης 

(50 ppb) βρέθηκε σχεδόν σε όλα τα επιφανειακά νερά της λεκάνης Δοϊράνης, με 

εξαίρεση τις θέσεις δειγματοληψίας της λίμνης Δοϊράνης, και στις οποίες ο ΕΜΣ 

υπερβαίνει το όριο των 2,2 ppb του ΕΜΣ-ΠΠΠ.  
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20. Το μαγγάνιο είναι επίσης πολύ κοινό μέταλλο στα επιφανειακά κυρίως υδατοσυστήματα 

της λεκάνης Δοϊράνης. Υπερβάσεις του ορίου των 50 ppb, όσον αφορά την ΕΜΣ, 

υπάρχουν σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των θέσεων του επιφανειακού δικτύου του 

έργου όπως οι θέσεις με κωδικούς 2273, 2274, 2275, 2277, 2281 και 2283 και η 

μεγαλύτερη συγκέντρωση μαγγανίου, περίπου 1,4 ppm, βρέθηκε στην θέση με κωδικό 

2274. Επίσης χαμηλές συγκεντρώσεις βρέθηκαν και σε ορισμένες γεωτρήσεις και σε δύο 

από αυτές, 1455 και 1461, οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν το σχετικό όριο των 50 ppb. Η 

παρουσία μαγγανίου τόσο στα υπόγεια, όσο και στα επιφανειακά νερά συνδέονται με 

ύπαρξη υψηλών τιμών φυσικού υποβάθρου (ανάπτυξη μεταλλοφορίας).  

21. Ο σίδηρος είναι επίσης ένα μέταλλο σε αφθονία στα υδατοσυστήματα της λεκάνης 

Δοϊράνης με υπερβάσεις του ΕΜΣ από το ανώτατο όριο των 200 ppb σε αρκετές θέσεις 

όπως 2273, 2275, 2277, 2278, 2281 και 2283. Επίσης υψηλές συγκεντρώσεις σιδήρου 

βρέθηκαν και σε δύο γεωτρήσεις (κωδικοί 1456 και 1458) και μάλιστα σε μία από αυτές 

την γεώτρηση με κωδικό 1458 η συγκέντρωση ανέρχεται σε περίπου 2,0 ppm. 

22. Εποχιακά βρέθηκαν μέτριες συγκεντρώσεις νιτρικών στις διάφορες θέσεις του δικτύου 

της λεκάνης του Δοϊράνης με υπέρβαση του ορίου των 50 ppm μόνο στην θέση 2272. Οι 

συγκεντρώσεις των νιτρικών στο νερό της λίμνης σε ορισμένες δειγματοληψίες βρέθηκε 

να είναι σε επίπεδα κατώτερα από το όριο αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης. Οι μέσοι 

όροι των συγκεντρώσεων των νιτρικών στις δύο περιφερειακές Σ.Θ.Δ. της λίμνης 

βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα όμως στην Σ.Θ.Δ. που βρίσκεται στην κεντρική 

περιοχή της λίμνης ο μέσος όρος νιτρικών βρίσκεται κάτω από το όριο αναφοράς της 

μεθόδου ανάλυσης. 

23. Νιτρώδη βρέθηκαν σε μερικές Σ.Θ.Δ. του δικτύου της λεκάνης της Δοϊράνης με 

υπερβάσεις των ΕΜΣ του ορίου των 0,5 ppm στις θέσεις με κωδικούς 514 και 515 της 

λίμνης Δοϊράνης και στην θέση με κωδικό 2272.  

24. Αμμωνιακά βρέθηκαν σε ορισμένες θέσεις του δικτύου της λεκάνης Δοϊράνης και 

υπάρχουν υπερβάσεις του ορίου των 0,5 ppb μόνο στις Σ.Θ.Δ. της λίμνης (Κωδικοί 511, 

512, 515, 516).  

25. Φθοριούχα βρέθηκαν σε αρκετές Σ.Θ.Δ. του δικτύου της Δοϊράνης και μάλιστα εξαιρετικά 

υψηλές συγκεντρώσεις στις Σ.Θ.Δ. της λίμνης με υπερβάσεις των ΕΜΣ του ορίου των 

1,5 ppm σε όλες τις Σ.Θ.Δ. της λίμνης Δοϊράνης, στα ρέματα 2272, 2273, 2274, 2277, 

2281, 2282 και 2284 και στην γεώτρηση με κωδικό 1460.  

26. Οι συγκεντρώσεις φωσφορικών και ολικού φωσφόρου, με ελάχιστες εξαιρέσεις 

βρίσκονται σε επίπεδα είτε <0,5 ppm ή κατώτερα από το αντίστοιχο όριο αναφοράς των 

μεθόδων ανάλυσης. 
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27. Αντιμόνιο δεν βρέθηκε στις γεωτρήσεις της λεκάνης Δοϊράνης. Αργίλιο βρέθηκε σε 

αρκετές γεωτρήσεις με υπέρβαση του ορίου των 50 ppb στην γεώτρηση 1458.  

28. Πολλά γεωργικά φάρμακα που περιλαμβάνονται μεταξύ των ουσιών προτεραιότητας 

των ΠΠΠ ανιχνεύθηκαν στις Σ.Θ.Δ. της λεκάνης και ορισμένα όπως lindane, chlorpyrifos 

ethyl, coumaphos, MCPA, diuron βρέθηκαν σε σημαντικές συγκεντρώσεις και υπάρχουν 

υπερβάσεις από τα αντίστοιχα όρια των ΠΠΠ. 

29. Οι συγκεντρώσεις χλωροφύλλης στο νερό της λίμνης βρίσκονται σε επίπεδα χαμηλότερα 

από το όριο αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης. Το ίδιο ισχύει και με το BOD5 και COD 

που επίσης με ελάχιστες εξαιρέσεις οι τιμές βρίσκονται κάτω από τα αντίστοιχα όρια 

αναφοράς των μεθόδων προσδιορισμού. Η οικολογική ποιότητα βρίσκεται σε αποδεκτά 

όρια. 

30. Καφεΐνη βρέθηκε σε όλες τις Σ.Θ.Δ. επιφανειακών και υπόγειων νερών της λεκάνης της 

Δοϊράνης. Φυσικά οι υψηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν στα επιφανειακά νερά 

γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτά δέχονται τα υγρά αστικά απόβλητα των Δήμων και 

Κοινοτικών διαμερισμάτων της λεκάνης της Δοϊράνης.  

31. Στις Σ.Θ.Δ. της λεκάνης της Δοϊράνης ανιχνεύθηκαν έστω και μία φορά 80 δραστικά 

συστατικά γεωργικών φαρμάκων. Ο αριθμός των 80 είναι εξαιρετικά υψηλός 

λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της λεκάνης και τον περιορισμένο αριθμό των Σ.Θ.Δ. 

που υπήρχαν στην λεκάνη αυτή.  

32. Τα γεωργικά φάρμακα που βρέθηκαν στις υψηλότερες συγκεντρώσεις είναι chlorpyrifos 

ethyl, diuron, tebuconazole, fluometuron, MCPA, methoxyfenozide, terbuthylazine, S-

metolachlor, dimethenamid, terbuthylazine και για τα οποία οι συγκεντρώσεις που 

βρέθηκαν κυμαίνονται από 6,6 με 1,0 ppb. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν στην 

Σ.Θ.Δ. με κωδικό 2283 που βρίσκεται σε ρέμα σε κεντρική περίπου περιοχής της 

λεκάνης και ανάντη της εκβολής του στην λίμνη Δοϊράνη.  

33. Αρκετά γεωργικά φάρμακα όπως chlorpyrifos ethyl, chlorthal dimethyl, diphenylamine, 

flutriafol, terbuthylazine, lindane βρέθηκαν στα υπόγεια νερά της λεκάνης της Δοϊράνης. 

Το γεγονός αυτό και σε συνδυασμό με την παρουσία καφεΐνης σχεδόν σε όλες τις 

γεωτρήσεις υποδηλώνει ότι υπάρχει επικοινωνία επιφανειακών με τα υπόγεια νερά.  

34. Σε σημαντικό ποσοστό των γεωτρήσεων (κωδικοί 1453, 1459, 1460 και 1462) οι 

συγκεντρώσεις της diphenylamine υπερβαίνουν το όριο του 0,1 ppb.  

35. Αρκετά γεωργικά φάρμακα όπως lindane, etridiazole, alphamethrin, boscalid και άλλα 

βρέθηκαν στα δείγματα της λίμνης. 

36. Στα ιζήματα της λίμνης Δοϊράνης βρέθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών, 

φωσφορικών, φθοριούχων, χλωριούχων αλλά και πολλά μέταλλα σε σημαντικές 
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συγκεντρώσεις όπως αρσενικό, κάδμιο, μόλυβδος, μαγγάνιο που βρέθηκαν σε 

συγκεντρώσεις από τις υψηλότερες μεταξύ των υπολοίπων λιμνών του έργου.  

37. Κατά την περίοδο 2010-2012 το εύρος του 75% των συγκεντρώσεων των γεωργικών 

φαρμάκων που βρέθηκαν στα υδατοσυστήματα της λεκάνης της Δοϊράνης κυμάνθηκε 

από 0,01 με 0,5 και αυτό πρέπει να θεωρηθεί ως το επίπεδο της αναπόφευκτης 

ρύπανσης που προκαλείται από την χρήση γεωργικών φαρμάκων στα 

επιφανειακά νερά με τις συνθήκες της γεωργικής πρακτικής για την λεκάνη της 

Δοϊράνης. Οι συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το όριο αυτό οφείλονται σε σημειακές 

πηγές ή μη ενδεδειγμένες γεωργικές πρακτικές. 

38. Κατά την χρονική περίοδο 2010-2012 σε 37 περιπτώσεις υπήρξε οικοτοξικολογικός 

κίνδυνος για τους υδρόβιους οργανισμούς. Οι 7 από τις 37 περιπτώσεις αφορούν το 

υδατοσύστημα της λίμνης Δοϊράνης και προκλήθηκαν λόγω παρουσίας στο νερό της 

λίμνης διαφόρων πυρεθροειδών εντομοκτόνων.  

39. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις κινδύνου για τους υδρόβιους οργανισμούς προήλθαν από τα 

υπολείμματα των εντομοκτόνων chlorpyrifos ethyl, alphamethrin, pirimiphos methyl, 

fensulfothion, methoxyfenozide, imidacloprid, methomyl, του ακαρεοκτόνου fenazaquin, 

των μυκητοκτόνων tebuconazole, PCNB και των ζιζανιοκτόνων terbuthylazine, 

carfentrazone, acetochlor, oxadiazon, prometryne, pethoxamid και S-metolachlor.  

40. Στην λεκάνη της Δοϊράνης ανιχνεύθηκαν γεωργικά φάρμακα που δεν έχουν έγκριση 

κυκλοφορίας όπως acetochlor, alachlor, carbaryl, carbendazim, carbofuran, diuron, 

lindane, coumaphos, DEA, d-HCH, endosulfan sulphate, HCB, PCNB, 

pentachlorophenol, prometryne και trifluralin. Μεταξύ αυτών, όπως προκύπτει από τα 

επίπεδα των συγκεντρώσεων που βρέθηκαν και την διασπορά τους στο περιβάλλον, 

χρησιμοποιήθηκαν acetochlor, alachlor, lindane, coumaphos και PCNB και τα υπόλοιπα 

προέρχονται από παλαιότερες χρήσεις.  

41. Συγκριτική αξιολόγηση αποτελεσμάτων των περιόδων 1999-2000 και 2010-2012 έχει 

δείξει ότι τα ποιοτικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού της λίμνης Δοϊράνης είναι 

βελτιωμένα σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε την περίοδο 1999-2000. 

Λεκάνη Αξιού-Λουδία 

1. Ο μέσος όρος του pH στις 4 Σ.Θ.Δ. του ποταμού Αξιού κυμαίνεται από 7,83 με 8,15 και 

στον Λουδία από 7,61 με 7,75. Ο μέσος όρος της θερμοκρασίας στον Αξιό κυμαίνεται 

από 16,34 oC (γέφυρα της Αξιούπολης) με 16,78 oC (Σ.Θ.Δ. 24, ανάντη της εκβολής) 

παρουσιάζοντας μία αύξηση της τάξης περίπου 0,5 oC κατά την πορεία του στο 

Ελληνικό έδαφος. Στον ποταμό Λουδία η διακύμανση του μέσου όρου της θερμοκρασίας 
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μεταξύ των θέσεων με κωδικούς 25 και 28 κυμαίνεται από 22 με 18,04 oC ήτοι υπάρχει 

μία διαφορά 4 oC.  

2. Οι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων του TDS, των τιμών της αγωγιμότητας και του Redox, 

αντίστοιχα, στις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών της λεκάνης απορροής των ποταμών 

Αξιού-Λουδία βρίσκονται σε χαμηλά σχετικά επίπεδα σε όλες τις Σ.Θ.Δ. του ποταμού 

Αξιού και σαφώς βρίσκονται σε κατά πολύ υψηλότερα επίπεδα στις Σ.Θ.Δ. του ποταμού 

Λουδία. Οι μέσοι όροι της αγωγιμότητας και του TDS σε ορισμένες Σ.Θ.Δ. των 

στραγγιστικών και ειδικότερα σε όλες οι Σ.Θ.Δ. που βρίσκονται νότια του φράγματος της 

Έλλης είναι πολύ αυξημένες και τούτο διότι στην περιοχή αυτή, όπως αναφέρθηκε, 

υπάρχει οργανωμένο αρδευτικό και στραγγιστικό δίκτυο και στις θέσεις αυτές υπάρχει 

αμιγές στραγγιστικό νερό το οποίο είναι πλούσιο σε άλατα λόγω της στράγγισης των 

εδαφών. Αντίθετα στο υπόλοιπο τμήμα της λεκάνης οι μέσοι όροι της αγωγιμότητας και 

του TDS βρίσκονται σε κατά πολύ χαμηλότερα επίπεδα διότι κατά την αρδευτική 

περίοδο οι τάφροι αυτές περιέχουν νερό άρδευσης που κυρίως τροφοδοτείται με νερό 

του Αξιού από διάφορες θέσεις υδροληψίας (Κουφαλίων, Άσπρου κλπ.). Παρατηρείται 

ότι σε πολλές γεωτρήσεις οι οποίες είναι διάσπαρτες σε όλη την λεκάνη ο μέσος όρος 

της αγωγιμότητας και του TDS βρίσκεται μέσα στο εύρος τιμών των επιφανειακών νερών 

ή και σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα με εξαίρεση φυσικά τις τιμές των στραγγιστικών 

που βρίσκονται στο νότιο τμήμα της λεκάνης στα οποία οι μέσοι όροι της αγωγιμότητας 

και του TDS βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλές τιμές λόγω ανάμιξης με θαλασσινό νερό. 

3. Η αρδευτική ποιότητα του νερού των ποταμών Αξιού και Λουδία είναι Μέση προς Καλή 

με εξαίρεση την θέση 25 του Λουδία, η οποία βρίσκεται ανάντη της εκβολής του, στην 

οποία η αρδευτική ποιότητα είναι Κακή. Μεταξύ των στραγγιστικών Κακή είναι η 

ποιότητα μόνο στις θέσεις με κωδικούς 2233 και 2235, που βρίσκονται στο ανατολικό και 

δυτικό αντλιοστάσιο της λεκάνης Αξιού, αντίστοιχα, στην θέση με κωδικό 2237 η οποία 

βρίσκεται σε στραγγιστικό κοντά στην Βραχιά και στην Θέση 2270C η οποία βρίσκεται σε 

ρέμα, στην περιοχή Γιαννιτσών. Το εν λόγω ρέμα εκβάλει στον Λουδία, ανάντη της 

θέσης με κωδικό 27. Στα υπόλοιπα στραγγιστικά η αρδευτική ποιότητα είναι είτε Μέση 

προς Καλή ή Μέση προς Μέτρια.  

4. Δεν υπάρχει υπέρβαση του ΕΜΣ-ΠΠΠ των χλωριούχων στις Σ.Θ.Δ. των ποταμών Αξιού 

και Λουδία. Υπάρχει όμως υπέρβαση των ορίων των χλωριούχων σε Σ.Θ.Δ. 

στραγγιστικών όπως στις θέσεις με κωδικούς 2231, 2233, 2235, 2236, 2237, 2247, 

2254, 2261 και 2270C. Οι θέσεις 2233 και 2235 βρίσκονται στα αντλιοστάσια του Αξιού, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και η αυξημένη περιεκτικότητα σε χλωριούχα είναι 

αναμενόμενη, όμως οι υπόλοιπες θέσεις βρίσκονται στα ενδότερα της λεκάνης Αξιού-

Λουδία, όπως οι θέσεις 2236 και 2237 που βρίσκονται στην περιοχή Κυμίνων-Βραχιάς, 
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οι 2261 και 2270C που βρίσκονται στην πεδιάδα Γιαννιτσών, η θέση 2254 που βρίσκεται 

στον Γαλλικό ποταμό κοντά στην Κοινότητα Γαλλικού και η θέση 2231 που βρίσκεται 

στην Τάφρο Σίνδου και η 2247 που βρίσκεται σε ρέμα κοντά στα Κουφάλια. Το 

συγκεκριμένο ρέμα δέχεται τα υγρά απόβλητα εργοστασίου γαλακτοκομικών. Επίσης 

υπέρβαση του ορίου ΕΜΣ-ΠΠΠ υπάρχει και σε δύο γεωτρήσεις με κωδικούς 1433 και 

1441 που βρίσκονται στην περιοχή Χαλκηδόνας και Κουφαλίων, αντίστοιχα. Οι 

αυξημένες τιμές χλωριόντων σε θέσεις της λεκάνης του Αξιού οφείλονται τόσο σε 

υφαλμύρινση στην παράκτια ζώνη όσο και σε εγκλωβισμένα υφάλμυρα υδροφόρα 

στρώματα στο εσωτερικό αυτής. Για τα θειικά υπέρβαση του ΕΜΣ-ΠΠΠ υπάρχει μόνο 

στις θέσεις με κωδικούς 2233, 2235, 2270Β και 2270C. 

5. Συγκεντρώσεις βορίου >1,0 ppm βρέθηκαν κατά τις δειγματοληψίες του 2010 σε 

σημαντικό αριθμό θέσεων της λεκάνης Αξιού-Λουδία και κατά κύριο λόγο στις Σ.Θ.Δ. και 

των δύο ποταμών Αξιού και Λουδία. Αντίθετα κατά τα επόμενα δύο έτη βόριο σε 

συγκεντρώσεις >1,0 ppm βρέθηκε μόνο στη Σ.Θ.Δ. 28 του Λουδία. 

6. Αρσενικό σε χαμηλές συγκεντρώσεις που δεν υπερβαίνουν το όριο του ΕΜΣ-ΠΠΠ 

βρέθηκε στις Σ.Θ.Δ. των ποταμών Αξιού και Λουδία και σε σημαντικό αριθμό θέσεων 

στραγγιστικών. Βρέθηκε όμως σε συγκεντρώσεις υψηλότερες του αντιστοίχου ορίου των 

υπόγειων νερών στις γεωτρήσεις με κωδικούς 1408, 1443, 1444 και 1445. Η υψηλότερη 

συγκέντρωση των 125 ppb βρέθηκε στην γεώτρηση με κωδικό 1445. Οι γεωτρήσεις 

1443, 1444 και 1445 βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη στην περιοχή της δυτικής όχθης 

του Αξιού, απέναντι από το Πρόχωμα. Η γεώτρηση 1408 βρίσκεται στην περίμετρο της 

Χαλκηδόνας. Οι υψηλές συγκεντρώσεις αρσενικού συνδέονται με ύπαρξη υψηλών τιμών 

φυσικού υποβάθρου. 

7. Κάδμιο σε συγκεντρώσεις υψηλότερες του ορίου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης 

βρέθηκε σε ορισμένα από τα υδατοσυστήματα της λεκάνης Αξιού-Λουδία και μεταξύ 

αυτών στις Σ.Θ.Δ. με κωδικούς 26 και 27 του Λουδία και στα στραγγιστικά 2235, 2236, 

2237, 2238, 2262 και 2266 στις οποίες υπάρχει υπέρβαση των ορίων του ΕΜΣ-ΠΠΠ ή 

ΜΕΣ-ΠΠΠ. Οι θέσεις 2235, 2236, 2237 και 2238 βρίσκονται στο νότιο-δυτικό 

τεταρτημόριο της υπολεκάνης Αξιού και οι θέσεις με κωδικούς 2262 και 2266 βρίσκονται 

στην πεδιάδα Γιαννιτσών. 

8. Μόλυβδος βρέθηκε σχεδόν σε όλες Σ.Θ.Δ. της λεκάνης Αξιού-Λουδία και οι τιμές είτε 

των ΕΜΣ ή ΜΕΣ να υπερβαίνουν το όριο των 7,2 ppb της ΕΜΣ-ΠΠΠ ή ΜΕΣ-ΠΠΠ. 

Μόλυβδος επίσης βρέθηκε και σε σημαντικό αριθμό γεωτρήσεων και σε 

ορισμένες από αυτές οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν το αντίστοιχο ανώτατο όριο 

των 10 ppb που ισχύει για τα υπόγεια νερά. Στις γεωτρήσεις με υπερβάσεις στις 

συγκεντρώσεις μολύβδου περιλαμβάνονται οι γεωτρήσεις με κωδικούς 1401, 1403, 
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1405, 1409, 1433 και 1437 που βρίσκονται στην περιοχή Χαλκηδόνας, οι γεωτρήσεις με 

κωδικούς 1425 και 1430 που βρίσκονται στην περιοχή Σίνδου και η γεώτρηση με κωδικό 

1438 που βρίσκεται στην Γέφυρα. 

9. Νικέλιο σε χαμηλές συγκεντρώσεις βρέθηκε σε πολλές Σ.Θ.Δ. της λεκάνης Αξιού-Λουδία 

όμως σε καμία περίπτωση οι τιμές των ΕΜΣ δεν υπερβαίνουν το όριο των 20 ppb του 

ΕΜΣ-ΠΠΠ. Μόνο σε δύο θέσεις στραγγιστικών (κωδικοί 2254 και 2267) υπάρχει 

υπέρβαση της ΜΕΣ που βρέθηκε από την αντίστοιχη τιμή των 20 ppb της ΜΕΣ-ΠΠΠ.  

10. Χαλκός βρέθηκε σπάνια στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Αξιού-Λουδία και σε καμία 

περίπτωση οι τιμές ΕΜΣ δεν υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια των ΕΜΣ-ΠΠΠ.  

11. Υδράργυρος σε επίπεδα ανώτερα του ορίου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης (0,5 ppb) 

δεν βρέθηκε στα υδατοσυστήματα, επιφανειακά και υπόγεια, της λεκάνης Αξιού-Λουδία.  

12. Χρώμιο βρέθηκε σε αρκετές περιοχές της λεκάνης του Αξιού-Λουδία όμως σε καμία 

περίπτωση δεν βρέθηκε υπέρβαση του αντιστοίχου ορίου των ΕΜΣ-ΠΠΠ, με εξαίρεση 

μία γεώτρηση με κωδικό 1475 που βρίσκεται κοντά στην θέση 28 του Λουδία στην οποία 

η συγκέντρωση του χρωμίου υπερβαίνει το σχετικό όριο του χρωμίου για τα υπόγεια 

νερά.  

13. Ο ψευδάργυρος βρέθηκε σε συγκεντρώσεις ανώτερες του αντιστοίχου ορίου αναφοράς 

της μεθόδου ανάλυσης σε αρκετές Σ.Θ.Δ. της λεκάνης Αξιού-Λουδία όμως υπέρβαση 

του ΕΜΣ-ΠΠΠ βρέθηκε στις Σ.Θ.Δ. 25, 26 και 27 του Λουδία εντός του 2010.  

14. Κασσίτερος σε συγκεντρώσεις υψηλότερες του ορίου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης 

(50 ppb) βρέθηκε σε σημαντικό αριθμό θέσεων του επιφανειακού δικτύου νερών της 

λεκάνης Αξιού-Λουδία και σχεδόν σε όλες στις περιπτώσεις υπάρχει υπέρβαση του 

ορίου των 2,2 ppb του ΕΜΣ-ΠΠΠ.  

15. Το μαγγάνιο είναι επίσης πολύ κοινό μέταλλο στα επιφανειακά και υπόγεια 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Αξιού-Λουδία. Υπερβάσεις του ορίου των 50 ppb, όσον 

αφορά την ΕΜΣ, υπάρχουν σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των θέσεων του 

επιφανειακού δικτύου του έργου αλλά και σε ένα σημαντικό αριθμό γεωτρήσεων όπως 

1417, 1428, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447 και η μεγαλύτερη συγκέντρωση 

μαγγανίου βρέθηκε στην γεώτρηση 1444. Οι υψηλές συγκεντρώσεις μαγγανίου 

συνδέονται με ύπαρξη υψηλών τιμών φυσικού υποβάθρου. 

16. Ο σίδηρος είναι επίσης ένα μέταλλο σε αφθονία στα υδατοσυστήματα της λεκάνης 

Αξιού-Λουδία όμως υπερβάσεις του ΕΜΣ από το ανώτατο όριο των 200 ppb βρέθηκε 

μόνο στις Σ.Θ.Δ. 21 και 22 του Αξιού και 25 και 28 του Λουδία κατά τις δειγματοληψίες 

του 2010. Οι υψηλές συγκεντρώσεις σιδήρου συνδέονται με ύπαρξη υψηλών τιμών 

φυσικού υποβάθρου. 
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17. Εποχιακά βρέθηκαν μέτριες συγκεντρώσεις νιτρικών στις διάφορες θέσεις του δικτύου 

της λεκάνης του Αξιού-Λουδία με υπερβάσεις του ορίου των 50 ppm μόνο στις 

γεωτρήσεις 1441 (περιοχή Κουφαλίων), 1440 (Καστανάς), 1422 (Καλοχώρι), 1421 

(Χέρσο) και 1418 (Χέρσο).  

18. Νιτρώδη βρέθηκαν σε αρκετές Σ.Θ.Δ. του δικτύου της λεκάνης Αξιού-Λουδία με 

υπερβάσεις των ΕΜΣ του ορίου των 0,5 ppm στις θέσεις με κωδικούς 2230, 2233, 2235, 

2239, 2240, 2244, 2245, 2252, 2253 και 2268 των επιφανειακών νερών και στις 

γεωτρήσεις 1442, 1440 και 1441. Οι θέσεις των επιφανειακών στις οποίες υπάρχουν 

υπερβάσεις, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, είναι κατά κύριο λόγο αυτές στις οποίες 

γίνεται απόρριψη αστικών αποβλήτων όπως η Βαρδαρόβαση (κωδικοί, 2239 και 2245), 

το ρέμα της Γέφυρας (κωδικός 2240) και Αθύρων (2244), στις θέσεις 2233 και 2235 που 

βρίσκονται στα αντλιοστάσια Αξιού, ανατολικό και δυτικό, αντίστοιχα και επίσης στην 

θέση 2268 του Λουδία. Επίσης υψηλά είναι τα νιτρώδη και στις θέσεις 2230 (ταμιευτήρας 

Αρτζάν), και 2252 και 2253 όπου βρίσκονται τα αντλιοστάσια Αρτζάν. Υπέρβαση των 

νιτρωδών βρέθηκε και σε τρεις γεωτρήσεις (Κωδικοί 1440, 1441 και 1442) από τις 

οποίες οι δύο βρίσκονται στην περιοχή Κουφαλίων και η μία (κωδικός 1440) στον 

Καστανά.  

19. Αμμωνιακά βρέθηκαν σε αρκετές θέσεις του δικτύου της λεκάνης Αξιού-Λουδία και με 

ελάχιστες εξαιρέσεις υπάρχουν υπερβάσεις του ορίου των 0,5 ppb στις ίδιες περίπου 

θέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω για τις υπερβάσεις νιτρωδών. Επίσης βρέθηκαν 

υπερβάσεις στις θέσεις 25, 26 και 27 του Λουδία και σε δύο γεωτρήσεις από τις οποίες η 

μία (κωδικός 1416) βρίσκεται στο Χέρσο και η άλλη (κωδικός 1445) στα Κουφάλια.  

20. Φθοριούχα βρέθηκαν σε αρκετές Σ.Θ.Δ. του δικτύου της λεκάνης Αξιού-Λουδία χωρίς 

όμως να υπάρχουν υπερβάσεις των ΕΜΣ του ορίου των 1,5 ppm.  

21. Αντιμόνιο και αργίλιο δεν βρέθηκαν στις γεωτρήσεις της λεκάνης Αξιού-Λουδία.  

22. Σε σημαντικό αριθμό Σ.Θ.Δ. υπάρχουν υπερβάσεις των σχετικών ορίων των ΠΠΠ και 

κυρίως για τα γεωργικά φάρμακα lindane, chlorpyrifos ethyl και bentazone και σε 

μικρότερο αριθμό θέσεων για τα atrazine, malathion, 2,4-D, MCPA, propanil, linuron και 

HCB. 

23. Σε σημαντικό αριθμό των θέσεων υπάρχει υπέρβαση του ετήσιου μέσου όρου του 

αθροίσματος των συγκεντρώσεων από το όριο του 0,5 ppb και σε μικρό αριθμό των 

θέσεων υπάρχει υπέρβαση του 2,0 ppb. Στις θέσεις αυτές εμπίπτουν η θέση 22 του 

Αξιού για το 2010, η θέση 27 του Λουδία επίσης για το 2010, η θέση 2240 για το 2011, η 

θέση 2248 για το 2011 και η θέση 2270Γ για το 2012. Οι υπερβάσεις στις ανωτέρω 

θέσεις εικάζεται ότι προέρχονται από περιστασιακές σημειακές πηγές ρύπανσης. 



Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών 
Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σελ.54/186 

Αντίθετα οι υπερβάσεις στην θέση με κωδικό 2270Γ πρέπει να σχετίζονται με κάποια 

μόνιμη σημειακή πηγή ρύπανσης.  

24. Σε σημαντικό αριθμό των γεωτρήσεων (9 γεωτρήσεις) υπάρχει υπέρβαση του ορίου του 

0,1 ppb και τα γεωργικά φάρμακα που βρέθηκαν με υπερβάσεις του ορίου είναι alachlor, 

diphenylamine, fluometuron, ioxynil, prometryne, bentazone και 2,4-D. Οι γεωτρήσεις με 

υπερβάσεις του ορίου 0,1 ppb βρίσκονται στα Κουφάλια (κωδικοί 1441 και 1447, 1444, 

1445), Άθυρα (1442), στην περιοχή Καστανά-Προχώματος, Νέα Σάντα (κωδικός 1411), 

Κοινότητα Γαλλικού (1414) και στην 1475 που βρίσκεται κοντά στο 28 του Λουδία.  

25. Οι τιμές των BOD5 και COD, με ελάχιστες εξαιρέσεις, βρίσκονται σε επίπεδα κατώτερα 

των επιπέδων αναφοράς των αντιστοίχων μεθόδων προσδιορισμού και η οικολογική 

ποιότητα βρίσκεται σε αποδεκτά επίπεδα σε όλες τις Σ.Θ.Δ.. 

26. Καφεΐνη βρέθηκε σε όλες τις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών και σχεδόν σε όλες τις 

γεωτρήσεις. Η παρουσία καφεΐνης στα επιφανειακά νερά υποδηλώνει ότι αυτά δέχονται 

υγρά αστικά απόβλητα. Όμως η παρουσία καφεΐνης και στα υπόγεια νερά δείχνει ότι 

υπάρχει επικοινωνία μεταξύ επιφανειακών και υπόγειων νερών.  

27. Στις Σ.Θ.Δ. της λεκάνης Αξιού-Λουδία ανιχνεύθηκαν έστω και μία φορά 130 γεωργικά  

28. Κατά την χρονική περίοδο 2010-2011 62 γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν από 5 φορές 

και πάνω και ορισμένα ανιχνεύθηκαν με εξαιρετικά υψηλή συχνότητα όπως το 

chlorpyrifos ethyl με 366 ανιχνεύσεις, prometryne με 308 ανιχνεύσεις, fluometuron με 

273 ανιχνεύσεις και το μυκητοκτόνο tebuconazole με 165 ανιχνεύσεις.  

29. Για την περίοδο 2010-2011, από το εύρος της διακύμανσης του 75% των 

συγκεντρώσεων προκύπτει ότι το εύρος του 0,001 με 1,777 ppb δύναται να θεωρηθεί η 

αναπόφευκτη ρύπανση που προκαλείται υπό συνθήκες της συνήθους γεωργικής 

πρακτικής των αγροτών της λεκάνης και όλες οι εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις που 

βρέθηκαν οφείλονται σε σημειακές πηγές.  

30. Μέσα στο 2012 ανιχνεύθηκαν από 5 φορές και πάνω 37 γεωργικά φάρμακα και από 

αυτά την υψηλότερη συχνότητα είχαν το fluometuron με 140 ανιχνεύσεις, chlorpyrifos 

ethyl με 119 ανιχνεύσεις, bentazone με 115 ανιχνεύσεις, tebuconazole με 74 

ανιχνεύσεις, 2,4-D με 60 ανιχνεύσεις , prometryne με 54 ανιχνεύσεις και imidacloprid με 

51 ανιχνεύσεις. Κάτω από τις πιο συντηρητικές συνθήκες εκτίμησης της διασποράς του 

75% των συγκεντρώσεων των γεωργικών φαρμάκων που φθάνουν στα επιφανειακά 

νερά λόγω αναπόφευκτης ρύπανσης αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει 0,57 ppb και όλες οι 

συγκεντρώσεις που βρέθηκαν και υπερβαίνουν το όριο αυτό οφείλονται σε σημειακές 

πηγές.  
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31. Όσον αφορά τις Σ.Θ.Δ. των ποταμών Αξιού και Λουδία στην περίοδο 2010-2012, 37 

γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν από 5 φορές και πάνω και αυτά που εμφανίσθηκαν με 

50 ή και περισσότερες ανιχνεύσεις είναι chlorpyrifos ethyl (190), prometryne (115), 

fluometuron (97), tebuconazole (92), S-metolachlor (54), bentazone (51) και imidacloprid 

(50). Το εύρος της διακύμανσης του 75% των συγκεντρώσεων για όλα τα γεωργικά 

φάρμακα κυμαίνεται από 0,001 με 0,852 ppb και όλες οι εξαιρετικά υψηλές 

συγκεντρώσεις που βρέθηκαν οφείλονται σε σημειακές πηγές. 

32. Στα υπόγεια νερά βρέθηκαν με 5 και περισσότερες ανιχνεύσεις 7 γεωργικά φάρμακα 

από τα οποία την μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης έχει το chlorpyrifos ethyl (22). Το 

εύρος της διακύμανσης του 75% των συγκεντρώσεων κυμαίνεται από 0,001 με 0,22 ppb. 

33. Σε 426 περιπτώσεις υπήρξε οικοτοξικολογικός κίνδυνος για τους υδρόβιους 

οργανισμούς στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Αξιού-Λουδία. Επικίνδυνες καταστάσεις 

για τους υδρόβιους οργανισμούς δημιουργήθηκαν κυρίως λόγω της παρουσίας 

υπολειμμάτων από τα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα chlorpyrifos ethyl, ethion, 

malathion, profenofos, pirimiphos methyl, των πυρεθροειδών εντομοκτόνων 

deltamethrin, bifenthrin, L-cyhalothrin, alphamethrin και άλλων 

εντομοκτόνων/ακαρεοκτόνων/νηματωδοκτόνων όπως diflubenzuron, imidacloprid, 

carbaryl, methomyl, methoxychlor, fipronil, lindane και σπανίως λόγω της παρουσίας σε 

εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις των ζιζανιοκτόνων lenacil, fluometuron, acetochlor, 

prometryne, S-metolachlor και atrazine. 

34. Στην περίοδο του 2010 στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Αξιού-Λουδία ανιχνεύθηκαν σε 

συγκεντρώσεις ανώτερες από τα αντίστοιχα LOQs τα εξής γεωργικά φάρμακα που δεν 

έχουν έγκριση κυκλοφορίας στην χώρα μας: acetochlor, alachlor, atrazine, carbendazim, 

carbaryl, carbofuran, chlortoluron, diuron, HCB, malathion, prometryne, lindane, PCNB 

(quintozene), profenofos, tetrachlorvinphos και thiabendazole. Μέσα στο 2011 επιπλέον 

βρέθηκαν propanil, coumaphos, chloropropylate, simazine, ethion, terbacil, p,p-DDT, και 

μέσα στο 2012 επιπλέον βρέθηκαν 2,4,5-T, o,p-DDD, και o,p-DDE. Μεταξύ των 

ανωτέρω, με βάση το προφίλ της διακύμανσης των υπολειμμάτων τους στα επιφανειακά 

νερά σε συνάρτηση με τον χρόνο εμφάνισης τους, τα γεωργικά φάρμακα atrazine, 

lindane, PCNB, carbendazim, malathion και carbaryl, propanil, acetochlor και alachlor 

ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν στην περίοδο 2010-2012 στην λεκάνη Αξιού-Λουδία. Η 

παρουσία των υπόλοιπων φαρμάκων που αναφέρθηκαν παραπάνω πρέπει να οφείλεται 

σε παλαιότερες χρήσεις ή σημειακές πηγές όπου απορρίπτονται παλιές συσκευασίες ή 

αδειάζουν και πλένονται ψεκαστήρες. Όσον αφορά την παρουσία του ζιζανιοκτόνου 

2,4,5-Τ στην συγκέντρωση του 0,93 ppb στην θέση 24 του Αξιού (ανάντη της εκβολής) 

εντός του 2012, αυτό πρέπει να προέρχεται από την παρουσία του ως πρόσμειξη σε 
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κακής ποιότητας σκευασμάτων του 2,4-D που χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο 

αυτή.  

35. Η συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από αντίστοιχο πρόγραμμα 

της περιόδου 1999-2000 δείχνει για τους ποταμούς Αξιό και Λουδία ορισμένες 

παραμέτρους που κυρίως αφορούν μεταλλικά ιόντα οι συγκεντρώσεις τους να έχουν 

μειωθεί όμως το οργανικό φορτίο έχει αυξηθεί και αυτό είναι και σε συμφωνία με τις 

μειωμένες τιμές του Redox κυρίως στην θέση 24 του Αξιού (βρίσκεται ανάντη της 

εκβολής του) που από 376+48 mV που ήταν την περίοδο 1999-2000 μειώθηκε στα 

72+101 mV την περίοδο 2010-2012.  

36. Και στα δύο ποτάμια τα ιζήματα έχουν υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών που στην Σ.Θ.Δ. 

22 του Αξιού (γέφυρα Αξιούπολης) υπερβαίνουν τα 0,7 g/kg ξηρού ιζήματος. Επίσης 

υψηλά είναι και τα επίπεδα των αμμωνιακών και φωσφορικών και ιδιαίτερα στις Σ.Θ.Δ. 

25 και 26 του Λουδία. Επίσης υψηλές, σε σύγκριση με άλλους ποταμούς, είναι και οι 

συγκεντρώσεις ορισμένων μετάλλων όπως αρσενικού, μολύβδου, ψευδαργύρου και 

σιδήρου. Επιπλέον σε ένα από τα δύο δείγματα της Σ.Θ.Δ. 27 του Λουδία βρέθηκε σε 

σημαντική συγκέντρωση (16,2 ppm) υδράργυρος.  

Λεκάνη Λαγκαδά – Βόλβης και Μυγδονίας 

1. Οι μέσοι όροι του pH στις Σ.Θ.Δ. της λίμνης Βόλβης, για την χρονική περίοδο 2010-

2012, κυμαίνονται από 8,0 με 8,50 περίπου ενώ στην λίμνη Κορώνεια ο αντίστοιχος 

μέσος όρος υπερβαίνει το 9,0.  

2. Ο μέσος όρος της θερμοκρασία στο επιφανειακό νερό της λίμνης Βόλβης κυμαίνεται από 

22,35 με 23,13 oC και στο παραπυθμένιο από 16,58 με 18,15 oC. Οι υψηλότεροι μέσοι 

όροι τόσο για το επιφανειακό όσο και παραπυθμένιο νερό καταγράφηκαν για την Σ.Θ.Δ. 

531/532 που βρίσκεται στην περιοχή των Λουτρών της Βόλβης και οι χαμηλότεροι στις 

Σ.Θ.Δ. που βρίσκεται στην περιοχή Μικρής-Βόλβης-Ρεντίνας.  

3. Στο παραπυθμένιο νερό της λίμνης Βόλβης η περιεκτικότητα σε διαλυτό οξυγόνου είναι 

χαμηλή και μάλιστα κατά τις δειγματοληψίες του 2011 μετρήθηκε η τιμή του 0,11 ppm 

στο παραπυθμένιο νερό της θέσης 535/536. Φυσικά και ο % κορεσμός σε οξυγόνο 

βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα στην ίδια θέση.  

4. Ένα άλλο σημαντικό ποιοτικό στοιχείο της λίμνης Βόλβης είναι οι αναγωγικές συνθήκες 

που επικρατούν στην μεγαλύτερη έκταση της λίμνης και κυρίως στο παραπυθμένιο νερό 

γεγονός που υποδηλώνει έντονη μικροβιακή δραστηριότητα και αποδόμηση οργανικής 

ύλης. Αυτό είναι σε συμφωνία με την έλλειψη ή πολύ χαμηλή περιεκτικότητα του νερού 

σε διαλυτό οξυγόνο, που αναφέρθηκε παραπάνω, λόγω της κατανάλωσής του από την 

μικροβιακή δραστηριότητα.  
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5. Η διαφάνεια της λίμνης Βόλβης είναι πολύ χαμηλή και κυμαίνεται από 1,0 με 1,7 μέτρα 

σε όλες τις θέσεις δειγματοληψίας.  

6. Το μεγαλύτερο βάθος (στάθμη νερού) 19,50 μέτρα βρέθηκε στην περιοχή της Ρεντίνας-

Μικρής Βόλβης όπου το βάθος κυμάνθηκε από 18,00 με 19,50 και το μικρότερο βάθος 

στη περιοχή των Λουτρών όπου κυμάνθηκε από 13,00 με 14,50 μέτρα.  

7. Η αγωγιμότητα και TDS είναι σε υψηλά σχετικά επίπεδα στην λίμνη Βόλβη και πολύ 

υψηλότερα στην Κορώνεια. Σε υψηλά επίπεδα βρίσκονται οι μέσοι όροι και στα 

υπόλοιπα επιφανειακά νερά και ειδικότερα σε αυτά που βρίσκονται στην περιοχή της 

Νυμφόπετρας στα οποία οι αντίστοιχοι μέσοι όροι βρίσκονται σε κατά πολύ υψηλότερα 

επίπεδα με την αγωγιμότητα να υπερβαίνει τα 1500 μS/cm ενώ οι αντίστοιχοι μέσοι όροι 

στην λίμνη Βόλβη κυμαίνονται σε επίπεδα χαμηλότερα των 1000 μS/cm. Στην λίμνη 

Κορώνεια οι αντίστοιχες τιμές πλησιάζουν τα 8.000 mg/L για το TDS και υπερβαίνουν τις 

10.000 μS/cm για την αγωγιμότητα.  

8. Στο 50% περίπου των γεωτρήσεων οι τιμές TDS και της αγωγιμότητας στο νερό των 

γεωτρήσεων βρίσκονται στο ίδιο εύρος τιμών με τις αντίστοιχες τιμές της λίμνης Βόλβης 

όμως στο υπόλοιπο 50% οι τιμές είναι σε κατά πολύ ανώτερα επίπεδα. Οι γεωτρήσεις 

αυτές βρίσκονται στην περιοχή της Απολλωνίας και Περιστερώνας. Το Redox επίσης σε 

μεγάλο ποσοστό των γεωτρήσεων είτε βρίσκεται σε αναγωγικά επίπεδα ή πολύ χαμηλά 

οξειδωτικά επίπεδα (<50 mV).  

9. Η αρδευτική ποιότητα του νερού της λίμνης Βόλβης είναι Μέση προς Μέτρια ενώ αυτή 

της Κορώνειας Κακή. Μέση προς Καλή και σε ελάχιστες περιπτώσεις Μέση προς Μέτρια 

είναι η αρδευτική ποιότητα των ρεμάτων που εκβάλουν είτε στην λίμνη Βόλβη ή στην 

Κορώνεια. Επίσης Μέση προς Καλή με ελάχιστες περιπτώσεις Μέση προς Μέτρια είναι 

αρδευτική ποιότητα των γεωτρήσεων.  

10. Υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ στις συγκεντρώσεις χλωριούχων στην λίμνη 

Κορώνεια και σε ορισμένα ρέματα όπως αυτά με κωδικούς 2200, 2201, 2215, 2220 και 

2227. Αντίθετα υπερβάσεις του ορίου των θειικών βρέθηκαν μόνο στην λίμνη Κορώνεια 

και στο ρέμα με κωδικό 2227.  

11. Οι συγκεντρώσεις βορίου γενικά βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα και υπάρχει υπέρβαση 

του ορίου του 1,0 ppm μόνο στις Σ.Θ.Δ. της λίμνης Βόλβης κατά την δειγματοληψία του 

2010, στην λίμνη Κορώνεια και στα ρέματα με κωδικούς 2215, 2217 και στην γεώτρηση 

με κωδικό 1596.  

12. Αρσενικό σε σημαντικές συγκεντρώσεις, χωρίς βέβαια να υπερβαίνουν το όριο του ΕΜΣ-

ΠΠΠ, βρέθηκαν σε όλες τις Σ.Θ.Δ. της λίμνης Βόλβης. Υπέρβαση του ορίου βρέθηκε 

μόνο σε μία γεώτρηση με κωδικό 1589 (περιοχή Απολλωνίας).  
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13. Κάδμιο δεν βρέθηκε στα υδατοσυστήματα της λεκάνης της Μυγδονίας παρά μόνο σε μία 

Σ.Θ.Δ. (κωδικός 2223C) στην οποία η μεγίστη συγκέντρωση που βρέθηκε των 1,7 ppb 

υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή της ΜΕΣ-ΠΠΠ.  

14. Μόλυβδος βρέθηκε σε πολλές Σ.Θ.Δ. της λεκάνης Μυγδονίας με υπερβάσεις του ορίου 

των 7,2 ppb της ΜΕΣ-ΠΠΠ στις θέσεις με κωδικούς 532, 534 και 535 της λίμνης Βόλβης 

και στα ρέματα 2203, 2208, 2219, 2223 και 2223Β. Επίσης μόλυβδος βρέθηκε σε μία 

γεώτρηση (κωδικός 1577) στην οποία επίσης υπάρχει υπέρβαση του σχετικού ορίου. Η 

γεώτρηση 1577 βρίσκεται στην περιοχή της Απολλωνίας. Η παρουσία του γεωθερμικού 

πεδίου στην ευρύτερη περιοχή Απολλωνίας επηρεάζει την ποιότητα των υπόγειων 

νερών της περιοχής (αυξημένες αγωγιμότητες, παρουσία βαρέων μετάλλων και 

ιχνοστοιχείων κ.λπ.). 

15. Νικέλιο σε χαμηλές συγκεντρώσεις βρέθηκε σε ορισμένες Σ.Θ.Δ. της λεκάνης Μυγδονίας 

αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων ΕΜΣ-ΠΠΠ και ΜΕΣ-ΠΠΠ.  

16. Χαλκός και υδράργυρος δεν βρέθηκαν στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Μυγδονίας σε 

συγκεντρώσεις ανώτερες των αντίστοιχων ορίων αναφοράς των μεθόδων ανάλυσης με 

εξαίρεση μία γεώτρηση στην οποία βρέθηκε χαλκός αλλά σε συγκέντρωση που δεν 

υπερβαίνει το αντίστοιχο όριο του χαλκού για τα υπόγεια νερά.  

17. Χρώμιο βρέθηκε σε ορισμένες θέσεις της λεκάνης Μυγδονίας όπως στις Σ.Θ.Δ. 2223Β 

και 2223C και στις γεωτρήσεις 1585, 1584 και 1593 χωρίς όμως οι συγκεντρώσεις που 

βρέθηκαν να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια.  

18. Ο ψευδάργυρος βρέθηκε σε συγκεντρώσεις ανώτερες του αντιστοίχου ορίου αναφοράς 

της μεθόδου ανάλυσης μόνο στις Σ.Θ.Δ. που βρίσκονται επάνω στον ποταμό της 

Απολλωνίας. Υπέρβαση του ορίου του ΕΜΣ-ΠΠΠ υπάρχει μόνο στην Σ.Θ.Δ. 2223.  

19. Κασσίτερος σε συγκεντρώσεις υψηλότερες του ορίου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης 

(50 ppb) βρέθηκε σε ορισμένα από τα επιφανειακά νερά της λεκάνης Μυγδονίας και οι 

συγκεντρώσεις της EMΣ στις θέσεις με κωδικούς 2200, 2204, 2205, 2206, 2208 και 2223 

υπερβαίνουν το όριο της ΕΜΣ-ΠΠΠ των 2,2 ppb.  

20. Το μαγγάνιο είναι πολύ κοινό μέταλλο στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της λεκάνης 

Μυγδονίας. Όμως δεν βρέθηκε μαγγάνιο στο νερό της λίμνης Βόλβης ενώ βρέθηκε σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις στην λίμνη Κορώνεια. Μεταξύ των Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών 

νερών υπάρχει υπέρβαση του ορίου των ΕΜΣ των 50 ppb στις θέσεις με κωδικούς 2204, 

2209, 2222, 2223, 2223Β και 2223C. Σημαντικές συγκεντρώσεις μαγγανίου βρέθηκαν 

στα υπόγεια νερά της λεκάνης Μυγδονίας και οι γεωτρήσεις με τις υπερβάσεις στις 

συγκεντρώσεις μαγγανίου βρίσκονται κατά κύριο λόγο στην περιοχή της Απολλωνίας 

(κωδικοί 1562, 1563, 1565, 1576, 1579, 1585, 1587, 1588), Περιστερώνας (κωδικοί 
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1566, 1567, 1568, 1569, 1599), Λαγυνά (1574), Στίβου (1584) και Βασιλούδι (κωδικός 

1598). Η υψηλότερη συγκέντρωση (1,8 ppm) βρέθηκε στην γεώτρηση με κωδικό 1599 

που βρίσκεται στην περιοχή της Νυμφόπετρας. 

21. Ο σίδηρος είναι επίσης ένα μέταλλο σε αφθονία στα υδατοσυστήματα της λεκάνης 

Μυγδονίας με υπερβάσεις του ΕΜΣ από το ανώτατο όριο των 200 ppb σε αρκετές θέσεις 

όπως στις Σ.Θ.Δ. με κωδικούς 2209, 2221, 2222, 2223, και 2223Β των επιφανειακών 

νερών και στις γεωτρήσεις με κωδικούς 1562, 1565, 1566, 1567, 1588, και 1582.  

22. Χαμηλές με μέτριες συγκεντρώσεις νιτρικών βρέθηκαν στα επιφανειακά νερά της 

λεκάνης Μυγδονίας όμως σε ορισμένες γεωτρήσεις (κωδικοί 1564, 1581, 1584, 1590, 

1595, 1571) οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν το όριο των 50 ppm των ΠΠΠ. Ενδεχομένως 

να υπάρχει πρόβλημα νιτρορύπανσης σε τμήματα της λεκάνης. 

23. Οι συγκεντρώσεις νιτρικών στην λίμνη Βόλβη, με εξαίρεση το επιφανειακό νερό της 

θέσεις 531 και το παραπυθμένιο νερό σε άλλες θέσεις, βρίσκονται σε ικανοποιητικά 

επίπεδα (>0,5 ppm). Στην θέση 531 και σε ορισμένες παραπυθμένιες θέσεις συχνά οι 

συγκεντρώσεις νιτρικών βρίσκονταν σε επίπεδα χαμηλότερα από το όριο αναφοράς της 

μεθόδου προσδιορισμού νιτρικών.  

24. Δεν βρέθηκαν νιτρικά πάνω από το επίπεδα αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης στα δύο 

δείγματα που πάρθηκαν από την λίμνη Κορώνεια.  

25. Νιτρώδη βρέθηκαν σε μερικές Σ.Θ.Δ. του δικτύου της λεκάνης της Μυγδονίας με 

υπερβάσεις των ΕΜΣ του ορίου των 0,5 ppm στις θέσεις με κωδικούς 535 και 532 της 

λίμνης Βόλβης και στις θέσεις με κωδικούς 2223, 2220, 2219, 2209 των επιφανειακών 

νερών και στις γεωτρήσεις με κωδικούς 1601, 1600, 1599, 1596, 1594, 1593, 1590 και 

1589.  

26. Αμμωνιακά βρέθηκαν σε ορισμένες θέσεις του δικτύου της λεκάνης Μυγδονίας σε 

χαμηλές όμως συγκεντρώσεις και μόνο στην θέση 2205 υπάρχει υπέρβαση του ορίου 

των 0,5 ppb.  

27. Φθοριούχα βρέθηκαν σε αρκετές Σ.Θ.Δ. του δικτύου της Μυγδονίας με εξαιρετικά 

υψηλές συγκεντρώσεις στις Σ.Θ.Δ. της λίμνης Βόλβης, σε Σ.Θ.Δ. ρεμάτων αλλά και 

γεωτρήσεων.  

28. Αντιμόνιο δεν βρέθηκε στις γεωτρήσεις της λεκάνης Μυγδονίας. Αργίλιο βρέθηκε σε 

ορισμένες γεωτρήσεις και σε δύο από αυτές (κωδικοί 1579 και 1573) υπάρχει υπέρβαση 

του ορίου των 200 ppb.  

29. Όλες οι τιμές BOD5, COD και συγκεντρώσεων χλωροφύλλης στα δείγματα της λίμνης 

Βόλβης βρίσκονται σε επίπεδα κατώτερα των επιπέδων αναφοράς των αντιστοίχων 
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μεθόδων προσδιορισμού. Η οικολογική ποιότητα των νερών του δικτύου των 

στραγγιστικών βρίσκεται σε αποδεκτά επίπεδα. 

30. Καφεΐνη βρέθηκε στα δείγματα και των δύο λιμνών Βόλβης και Κορώνειας, σε όλες τις 

γεωτρήσεις και μάλιστα και στις δύο δειγματοληψίες που έγιναν και σε όλες τις 

υπόλοιπες Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι 

καφεΐνη βρέθηκε και σε πολύ βαθιές υδρευτικές γεωτρήσεις. Η παρουσία καφεΐνης και 

στις γεωτρήσεις αυτές σημαίνει ότι η ρύπανση της λεκάνης από αστικά απόβλητα 

είναι πολύ γενικευμένη.  

31. Ανιχνεύθηκαν έστω και μία φορά 61 γεωργικά φάρμακα όμως ελάχιστα γεωργικά 

φάρμακα βρέθηκαν σε σημαντικές συγκεντρώσεις και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: 

pendimethalin, propyzamide, molinate, fluometuron, carbryl, dimethenamid, 

diphenylamine chlorthal dimethyl και etridiazole. Στην υψηλότερη συγκέντρωση (2,64 

ppb) βρέθηκε το ζιζανιοκτόνο pendimethalin στο ρέμα 2204 που βρίσκεται στο Βασιλούδι 

και εκβάλλει στην λίμνη Κορώνεια και το propyzamide στην συγκέντρωση του 2,138 ppb 

στην γεώτρηση 1600 που βρίσκεται στην περιοχή του Προφήτη.  

32. Στα δείγματα της λίμνης Βόλβης ανιχνεύθηκαν τα γεωργικά φάρμακα chlorthal dimethyl, 

pirimiphos methyl, chlorpyrifos ethyl, S-metolachlor, fluometuron fenvalerate αλλά όμως 

μόνο το πυρεθροειδές εντομοκτόνο fenvalerate βρέθηκε μία φορά στην συγκέντρωση 

του 0,162 ppb ενώ οι ανιχνεύσεις των υπολοίπων φαρμάκων ήταν σε χαμηλότερα 

επίπεδα ή σε ΙΧΝΗ. Σε ένα από τα δύο δείγματα που πάρθηκαν από την Κορώνεια 

ανιχνεύθηκε σε ένα από αυτά fluometuron.  

33. Αρκετά γεωργικά φάρμακα που περιλαμβάνονται στα ΠΠΠ όπως chlorpyrifos ethyl, 

atrazine, bentazone, HCB, lindane, malathion, 2,4-D, chloridazone, dimethoate, 

mecoprop και linuron βρέθηκαν στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Βόλβης-Λαγκαδά και 

Μυγδονίας και σε ορισμένες Σ.Θ.Δ. υπάρχουν υπερβάσεις των ΜΕΣ ή ΕΜΣ-ΠΠΠ. Όμως 

όλες οι υπερβάσεις αφορούν το εντομοκτόνο lindane και μόνο σε μία περίπτωση το 

chlorpyrifos ethyl (κωδικός 2223Β).  

34. Στα υπόγεια νερά της λεκάνης ανιχνεύθηκε σημαντικός αριθμός γεωργικών φαρμάκων 

όπως pymetrozine, flonicamid, propyzamide, ethofumesate, diphenylamine, 

dimethenamid alachlor, chlorpyrifos ethyl, chlorthal dimethyl, fipronil, imidaclorpid, 

dimethomorph, dimethoate, lindane, a-HCH και d-HCH, PCNB, propoxur, etridiazole, 

bentazone, folpet και S-metolachlor. Ορισμένα από τα ανωτέρω γεωργικά φάρμακα 

όπως τα diphenylamine, chlorthal dimethyl, fipronil, dimethenamid, dimethomorph και 

propyzamide βρέθηκαν σε συγκεντρώσεις >0,1 ppb. Σε πάνω από το 25% των 

γεωτρήσεων οι συγκεντρώσεις των γεωργικών φαρμάκων που βρέθηκαν υπερβαίνουν 

το όριο του 0,1 ppb. Η εικόνα των υπόγειων νερών που προκύπτει με την ευρεία 
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παρουσία γεωργικών φαρμάκων και σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που 

προκύπτουν από την παρουσία και καφεΐνης δείχνει ότι τα υπόγεια υδροφόρα της 

λεκάνης είναι σε επικοινωνία με τα επιφανειακά νερά και ότι τα υδροφόρα αυτά δεν είναι 

προστατευμένα.  

35. Κατά την χρονική περίοδο 2010-2011 μόνο 5 γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν από 

πέντε φορές και πάνω και στα φάρμακα αυτά περιλαμβάνονται chlorpyrifos ethyl, 

etridiazole, fluometuron, pirimiphos methyl και S-metolachlor. Στην μεγαλύτερη 

συχνότητα βρέθηκε το chlorpyrifos ethyl και με πολύ μικρότερο αριθμό ανιχνεύσεων τα 

υπόλοιπα. Για την περίοδο αυτή τα δεδομένα είναι πολύ περιορισμένα για να 

προκύψουν αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά με το εύρος κατανομής του 75% των 

συγκεντρώσεων. 

36. Κατά την περίοδο 2012 , 11 γεωργικά φάρμακα βρέθηκαν με 5 και πάνω ανιχνεύσεις και 

τον μεγαλύτερο αριθμό ανιχνεύσεων έχει το ζιζανιοκτόνο chlorthal dimethyl (16 

ανιχνεύσεις) και το εντομοκτόνο lindane (16 ανιχνεύσεις) έπεται το chlorpyrifos ethyl με 

15 ανιχνεύσεις. Το εύρος της κατανομής του 75% των συγκεντρώσεων κυμαίνεται 

από 0,001 με 0,887 ppb όμως για το molinate υπάρχει μία μέγιστη συγκέντρωση (1,2 

ppb) που υπερβαίνει το όριο αυτό. Όμως και πάλι τα δεδομένα είναι πολύ περιορισμένα 

για να είναι αξιόπιστα για την εκτίμηση της αναπόφευκτης ρύπανσης που προκαλείται 

στα επιφανειακά νερά της λεκάνης από την χρησιμοποίηση των γεωργικών φαρμάκων 

και τον εντοπισμό σημειακών πηγών ρύπανσης. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα είναι 

περιορισμένα λόγω του περιορισμένου αριθμού δειγμάτων που συλλέχθηκαν από τα 

επιφανειακά υδατοσυστήματα της λεκάνης λόγω έλλειψης νερού. 

37. Στα υπόγεια νερά ανιχνεύθηκαν πέντε φορές και πάνω 6 γεωργικά φάρμακα (alachlor, 

lindane, chlorpyrifos ethyl, chlorthal dimethyl, diphenylamine, fipronil). Όμως στην 

προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για εκτίμηση της αναπόφευκτης ρύπανσης αλλά 

μιας ρύπανσης που δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε οποιοδήποτε βαθμό.  

38. Καφεΐνη ανιχνεύθηκε 58 φορές σε 41 γεωτρήσεις με εύρος του 75% των 

συγκεντρώσεων να κυμαίνεται από 0,113 με 0,856 ppb και μία μέγιστη συγκέντρωση 

στα 10,3 ppb. Από τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει ότι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα 

στην λεκάνη αυτή είναι η διαχείριση των αστικών αποβλήτων διότι από τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι υπάρχει γενικευμένη ρύπανση των υπόγειων νερών.  

39. Μόνο σε 22 περιπτώσεις υπήρξε οικοτοξικολογικός κίνδυνος για τους υδρόβιους 

οργανισμούς. Οι 6 από τις 22 περιπτώσεις αφορούν την λίμνη Βόλβη λόγω της 

παρουσίας κατά καιρούς έστω και χαμηλών συγκεντρώσεων του οργανοφωσφορικού 

εντομοκτόνου pirimiphos methyl αλλά κυρίως λόγω του πυρεθροειδούς εντομοκτόνου 

fenvalerate.  
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40. Είναι εξαιρετικά υψηλές οι συγκεντρώσεις όλων των παραμέτρων που εξετάσθηκαν στα 

ιζήματα των λιμνών Βόλβης και Κορώνειας. Στα ιζήματα της λίμνης Βόλβης βρέθηκαν 

υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών που στην θέση με κωδικό 536 (περιοχή Ρεντίνας) 

υπερβαίνουν το 0,5 g/kg, αμμωνιακών επίσης στο ίδιο εύρος τιμών με τα νιτρικά, υψηλές 

συγκεντρώσεις φωσφορικών ειδικά στην θέση με κωδικό 536 και χλωριούχων και 

φθοριούχων. Στα ιζήματα της λίμνης Βόλβης βρέθηκαν οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις σιδήρου και βορίου μεταξύ όλων των λιμνών που 

περιλαμβάνονται στο έργο. Οι συγκεντρώσεις σιδήρου στις θέσεις 532 και 536 

ανέρχονται σε 72,6 και 70,5 g/Kg, αντίστοιχα, ενώ η συγκέντρωση στο ίζημα της 

Κορώνειας είναι 50 g/Kg. Οι συγκεντρώσεις βορίου στις θέσεις 532 και 536 ανέρχονται 

σε 210 ppm ενώ στο ίζημα της Κορώνειας σε 32,2 ppm. Οι συγκεντρώσεις νατρίου, 

μαγγανίου, μολύβδου και κασσιτέρου στα ιζήματα της Βόλβης είναι από τις 

υψηλότερες που βρέθηκαν ενώ οι συγκεντρώσεις νικελίου, χαλκού και ψευδαργύρου 

βρίσκονται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα επίπεδα που βρέθηκαν στα ιζήματα των 

υπολοίπων λιμνών. Επίσης σε χαμηλά σχετικά επίπεδα βρίσκονται και οι συγκεντρώσεις 

αρσενικού και καδμίου στα ιζήματα της Βόλβης. Σε ένα από τα δείγματα της λίμνης 

Βόλβης ανιχνεύθηκαν και δύο γεωργικά φάρμακα αλλά οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις 

βρίσκονται στα επίπεδα των ιχνών. 

41. Στα ιζήματα της Κορώνειας βρέθηκε η υψηλότερη συγκέντρωση χλωριούχων (30,9 g/Kg) 

μεταξύ όλων των λιμνών, ενώ η υψηλότερη συγκέντρωση χλωριούχων που βρέθηκε στα 

ιζήματα της Βόλβης ανέρχεται σε 2,5 g/Kg. Επίσης υψηλές είναι και οι συγκεντρώσεις 

νιτρωδών και αμμωνιακών στην λίμνη Κορώνεια. Οι συγκεντρώσεις φθοριούχων 

ανέρχονται σε 82 ppm ενώ η υψηλότερη συγκέντρωση που βρέθηκε στην Βόλβη 

ανέρχεται σε 42 ppm και βρέθηκε στην θέση με κωδικό 534. Επίσης σχετικά υψηλές 

είναι και οι συγκεντρώσεις αρσενικού (54,4 ppm) όταν η υψηλότερη που βρέθηκε σε 

ιζήματα λιμνών ανέρχεται σε 67,2 ppm και βρέθηκε σε ίζημα της λίμνης Βιστωνίδας. 

Επίσης σχετικά υψηλή (27,1 ppm) είναι και η συγκέντρωση καδμίου που βρέθηκε σε ένα 

από τα δείγματα των ιζημάτων της Κορώνειας που είναι η τρίτη υψηλότερη συγκέντρωση 

που βρέθηκε μεταξύ των ιζημάτων όλων των λιμνών. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις 

καδμίου βρέθηκαν στην Κερκίνη και Βιστωνίδα. Ενώ η υψηλότερη συγκέντρωση καδμίου 

που βρέθηκε στα ιζήματα της Βόλβης ανέρχεται σε 5,5 ppm. 

42. Από την σύγκριση αποτελεσμάτων που αφορούν το επιφανειακό νερό της λίμνης 

Βόλβης προκύπτει ότι κατά την περίοδο 2010-2012 ελάχιστες παράμετροι παρέμειναν 

στα ίδια επίπεδα της περιόδου 1999-2000 και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το TDS, η 

αλατότητα, οι συγκεντρώσεις νιτρικών, αμμωνιακών και φωσφορικών, η SAR και οι 

μέσοι όροι των συγκεντρώσεων καλίου, νατρίου, νικελίου, πυριτίου και βορίου. 
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Παρατηρείται αύξηση του μέσου όρου των φθοριούχων, αργιλίου, ασβεστίου, μαγγανίου, 

σιδήρου, χρωμίου, και μολύβδου ιδιαίτερα στην θέση 535 και την εμφάνιση υδραργύρου 

στην θέση 533 που βρίσκεται περίπου στην κεντρική περιοχή της λίμνης περίπου 

ανοιχτά της Απολλωνίας. Αντίθετα την περίοδο 2010-2012 παρατηρείται σημαντική 

αύξηση στην διαφάνεια της λίμνης που από 0,9 μέτρα που ήταν την περίοδο 

1999-2000 αυξήθηκε στα 1,3-1,5 μέτρα σε όλη την έκταση της λίμνης. Όμως την 

περίοδο 2010-2012 υπάρχει σημαντική μείωση του Redox και μάλιστα στις θέσεις με 

κωδικούς 531 και 533 το Redox έχει αρνητικό πρόθεμα και στις θέσεις 531 και 535 

υπάρχει υπερκορεσμός σε οξυγόνο. Αντίστοιχες είναι οι αυξομειώσεις και στο 

παραπυθμένιο νερό όμως οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο περιόδων αφορούν 

την περαιτέρω μείωση του διαλυτού οξυγόνου κατά την περίοδο 2010-2012 με 

αποτέλεσμα ο %κορεσμός σε οξυγόνο ειδικά στις θέσεις 534 και 536 να είναι σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα με μέσους όρους <28%. Επίσης στο παραπυθμένιο νερό υπάρχει 

περαιτέρω μείωση του Redox με αποτέλεσμα η λίμνη και στις τρεις θέσεις του 

παραπυθμένιου νερού να έχει ισχυρά αναγωγικές συνθήκες. Παρά το γεγονός ότι, όπως 

προκύπτει από τα ανωτέρω, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού της λίμνης Βόλβης 

έχουν υποβαθμιστεί περαιτέρω κατά την τελευταία περίπου δεκαετία η στάθμη νερού 

έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο από 1,3 με 4,6 μέτρα. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην 

λίμνη Κορώνεια που ενώ προκύπτει ότι οι συγκεντρώσεις ορισμένων μετάλλων έχουν 

μειωθεί παραδόξως οι τιμές της αγωγιμότητας και οι συγκεντρώσεις του TDS είναι 

αυξημένες πάνω από 200% κατά την περίοδο 2010-2012 σε σύγκριση με τις αντίστοιχες 

τιμές της περιόδου 1999-2000.  

43. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Βόλβης-Λαγκαδά και Μυγδονίας ανιχνεύτηκαν μέσα 

στο 2010 τρία γεωργικά φάρμακα που δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας και αυτά είναι 

atrazine, HCB και PCNB. Όλα βρέθηκαν σε ίχνη που σημαίνει ότι προέρχονται από την 

έκπλυση υπολειμμάτων τους από παλαιότερες χρήσεις. Μέσα στο 2011 ανιχνεύθηκαν 

επίσης 3 γεωργικά φάρμακα που δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας και αυτά είναι 

malathion, prometryne και lindane που επίσης βρέθηκαν σε ίχνη. Μέσα στο 2012 

ανιχνεύθηκαν 10 γεωργικά φάρμακα που δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας όπως HCB, 

alachlor, PCNB, carbofuran, lindane, acetochlor, carbaryl, atrazine και prometryne και 

από τα επίπεδα των συγκεντρώσεων που βρέθηκαν προκύπτει ότι όλα προέρχονται 

από παλαιότερες χρήσεις με εξαίρεση τα carbaryl και lindane τα οποία πρέπει να 

προήλθαν από χρήση τους κατά την καλλιεργητική περίοδο του 2012.  

Λεκάνη Μογλένιτσας 

1. Για την χρονική περίοδο 2010-2012, οι μέσοι όροι του pH στα επιφανειακά νερά της 

λεκάνης Μογλένιτσα κυμαίνονται περίπου στο 8,0 και οι μέσοι όροι της θερμοκρασίας 
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είναι μεγαλύτεροι των 15 oC με εξαίρεση τις Σ.Θ.Δ. 2296 και 2297 στις οποίες ο 

αντίστοιχος μέσος όρος είναι περίπου 13,50 oC. Οι δύο αυτές θέσεις βρίσκονται κοντά 

στις πηγές ρεμάτων που πηγάζουν από το όρος Βόρα και εκβάλλουν στον Αλμωπαίο.  

2. Οι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων του TDS και των τιμών της αγωγιμότητας και του 

Redox, αντίστοιχα, βρίσκονται σε μέτρια επίπεδα με εξαίρεση τα δεδομένα για τις θέσεις 

2296 και 2297 στις οποίες οι αντίστοιχοι μέσοι όροι τόσο της αγωγιμότητας όσο και των 

TDS βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και όπως ήδη αναφέρθηκε οι θέσεις αυτές 

βρίσκονται σε ρέματα που πηγάζουν από το Καϊμακτσαλάν και οι θέσεις δειγματοληψίας 

βρίσκονται στους πρόποδες του όρους οπότε πρόκειται για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

φυσικού νερού πριν υποστεί οποιαδήποτε ανθρωπογενή ή φυσικής προέλευσης 

επίδραση.  

3. Το εύρος διακύμανσης των τιμών της αγωγιμότητας και του TDS είναι παρόμοιο μεταξύ 

επιφανειακών και υπόγειων νερών.  

4. Οι τιμές του ΒΟD5 και COD βρίσκονται σε επίπεδα κατώτερα των ορίων αναφοράς των 

μεθόδων προσδιορισμού και η οικολογική ποιότητα βρίσκεται σε αποδεκτά επίπεδα σε 

όλα τα επιφανειακά νερά της λεκάνης. 

5. Καφεΐνη βρέθηκε σε όλες τις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών και μόνο σε ένα ποσοστό 

περίπου 30% των γεωτρήσεων. Οι γεωτρήσεις στις οποίες βρέθηκε καφεΐνη βρίσκονται 

διάσπαρτες σε όλη την λεκάνη από την Φιλώτεια και Γαρέφειο μέχρι τον Άψιλο.  

6. Η αρδευτική ποιότητα των υδατοσυστημάτων, επιφανειακών και υπόγειων, της λεκάνης 

Μογλένιτσα είναι Μέση προς Καλή ή Καλή με εξαίρεση την Σ.Θ.Δ. 2298 και δύο 

γεωτρήσεις (κωδικοί 1518 και 1528) στα οποία η ποιότητα είναι Μέση προς Μέτρια.  

7. Δεν υπάρχουν υπερβάσεις των ΕΜΣ-ΠΠΠ για τα χλωριούχα αλλά ούτε και για τα θειικά.  

8. Οι συγκεντρώσεις βορίου γενικά βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα ή σε επίπεδα που δεν 

υπερβαίνουν το όριο αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης. Βρέθηκαν υπερβάσεις από το 

όριο του 1,0 ppm μόνο σε δύο γεωτρήσεις (κωδικοί 1512 και 1515).  

9. Αρσενικό σε σημαντικές συγκεντρώσεις ώστε οι ΕΜΣ στις θέσεις δειγματοληψίας να 

υπερβαίνουν το όριο των 30 ppb που είναι το όριο του ΕΜΣ-ΠΠΠ για τα επιφανειακά 

νερά δεν βρέθηκε. Όμως υπέρβαση του αντίστοιχου ορίου για τα υπόγεια νερά 

βρέθηκε στις γεωτρήσεις με κωδικούς 1505, 1508, 1511, 1512, 1513, 1514, και 1515. 

Όλες οι ανωτέρω γεωτρήσεις με εξαίρεση την 1511, βρίσκονται περίπου κατά μήκος του 

Αλμωπαίου ποταμού στην περιοχή Λουτρακίου-Αριδαίας. 

10. Κάδμιο βρέθηκε σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από το όριο αναφοράς της μεθόδου 

ανάλυσης μόνο στις Σ.Θ.Δ. 2295 και 2300 του δικτύου των επιφανειακών νερών και σε 

ορισμένες γεωτρήσεις της λεκάνης Μογλένιτσα. Στην θέση 2300 βρέθηκε κάδμιο στην 
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μέγιστη συγκέντρωση του 21,80 ppb. Από τις συγκεντρώσεις που βρέθηκαν στα 

υπόγεια νερά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση της ΑΕΣ των 5,0 ppb.  

11. Μόλυβδος βρέθηκε σχεδόν σε όλες τις Σ.Θ.Δ. επιφανειακών νερών της λεκάνης 

Μογλένιτσα με υπερβάσεις του ορίου των 7,2 ppb της ΜΕΣ-ΠΠΠ στις θέσεις με 

κωδικούς 2290, 2291, 2293, 2294, 2296, 2297, 2298, 2299 και 2300. Επίσης μόλυβδος 

βρέθηκε και σε ορισμένες γεωτρήσεις αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση 

του ορίου των 10 ppb.  

12. Νικέλιο σε μικρή βέβαια συγκέντρωση βρέθηκε μόνο στην θέση 2294 και ο αντίστοιχος 

ΕΜΣ δεν υπερβαίνει την ΕΜΣ-ΠΠΠ.  

13. Χαλκός και υδράργυρος δεν βρέθηκαν στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Μογλένιτσα σε 

συγκεντρώσεις ανώτερες των αντίστοιχων ορίων αναφοράς των μεθόδων ανάλυσης. 

14. Χρώμιο βρέθηκε σε ορισμένες θέσεις της λεκάνης Μογλένιστα χωρίς όμως οι 

συγκεντρώσεις που βρέθηκαν να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια των ΠΠΠ.  

15. Ο ψευδάργυρος βρέθηκε σε συγκεντρώσεις ανώτερες του αντιστοίχου ορίου αναφοράς 

της μεθόδου ανάλυσης σε πολλές Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών της λεκάνης 

Μογλένιτσα όμως οι αντίστοιχοι ΕΜΣ που προέκυψαν υπερβαίνουν το αντίστοιχο όριο 

μόνο στην θέση 2297 στην οποία η σκληρότητα του νερού εμπίπτει στην ομάδα 1 και για 

την οποία το σχετικό όριο της ΕΜΣ-ΠΠΠ είναι 8,0 ppb.  

16. Κασσίτερος σε συγκεντρώσεις υψηλότερες του ορίου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης 

(50 ppb) βρέθηκε σχεδόν σε όλα τα επιφανειακά νερά της λεκάνης Μογλένιτσα και οι 

αντίστοιχοι ΕΜΣ που προέκυψαν εντός του 2011 υπερβαίνουν το όριο του 2,2 ppb του 

ΕΜΣ-ΠΠΠ.  

17. Το μαγγάνιο είναι πολύ κοινό μέταλλο στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της λεκάνης 

Μογλένιτσα. Όμως υπερβάσεις των ΕΜΣ του ορίου των 50 ppb βρέθηκε μόνο στις 

Σ.Θ.Δ. 2297 και 2305 των επιφανειακών νερών και στις γεωτρήσεις με κωδικούς 1512, 

1509, 1505 και 1504. Η υψηλότερη συγκέντρωση μαγγανίου των περίπου 2,0 ppm 

βρέθηκε στην γεώτρηση με κωδικό 1505.  

18. Ο σίδηρος είναι επίσης ένα μέταλλο σε αφθονία στα υδατοσυστήματα της λεκάνης 

Μογλένιτσα με υπερβάσεις όμως του ΕΜΣ από το ανώτατο όριο των 200 ppb μόνο στις 

γεωτρήσεις 1504, 1505 και 1519. Η υψηλότερη συγκέντρωση σιδήρου (0,92 ppm) 

βρέθηκε στην γεώτρηση με κωδικό 1505 στην οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

βρέθηκε και η υψηλότερη συγκέντρωση μαγγανίου.  

19. Χαμηλές με μέτριες συγκεντρώσεις νιτρικών βρέθηκαν στα επιφανειακά και υπόγεια νερά 

της λεκάνης Μογλένιτσα όμως υπέρβαση του ορίου των 50 ppm βρέθηκε μόνο στην 

γεώτρηση με κωδικό 1528.  
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20. Νιτρώδη βρέθηκαν σε μερικές Σ.Θ.Δ. του δικτύου επιφανειακών νερών της λεκάνης της 

Μογλένιτσα αλλά χωρίς υπερβάσεις των ΕΜΣ του ορίου των 0,5 ppm. Όμως υπερβάσεις 

του ανωτέρω ορίου βρέθηκαν σε νερά γεωτρήσεων όπως οι γεωτρήσεις με κωδικούς 

1506, 1509, 1514, 1520 και 1526.  

21. Αμμωνιακά βρέθηκαν σε ορισμένες θέσεις του δικτύου της λεκάνης Μογλένιτσα σε 

χαμηλές όμως συγκεντρώσεις και μόνο στην θέση 2294 (Δωροθέα) υπάρχει υπέρβαση 

του ορίου των 0,5 ppb. Μάλιστα στην θέση αυτή βρέθηκε εντός του 2012 η εξαιρετικά 

υψηλή συγκέντρωση των 18,10 ppm διαμορφώνοντας έτσι την αντίστοιχη τιμής της ΕΜΣ 

σε 2,01 ppm. 

22. Φθοριούχα βρέθηκαν σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις στις Σ.Θ.Δ. της λεκάνης 

Μογλένιτσα και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση των ΕΜΣ των Σ.Θ.Δ. του 

δικτύου από την αντίστοιχη τιμή του ορίου των 1,5 ppm.  

23. Αντιμόνιο δεν βρέθηκε στις γεωτρήσεις της λεκάνης Μογλένιτσα. Αργίλιο βρέθηκε σε δύο 

γεωτρήσεις (κωδικοί 1505 και 1513) αλλά χωρίς να υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 

200 ppb.  

24. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Μογλένιτσα ανιχνεύθηκαν έστω και μία φορά 61 

γεωργικά φάρμακα. Όμως μεταξύ των ανωτέρω γεωργικών φαρμάκων μόνο το 

chlorpyrifos ethyl βρέθηκε μία φορά σε συγκέντρωση >1,0 ppb και συγκεκριμένα 

βρέθηκε στην συγκέντρωση του 1,357 ppb στην Σ.Θ.Δ. 2295 σε ρέμα έξω από την 

Δωροθέα που ενδεχομένως να προέρχεται από κάποια σημειακή πηγή. Οι ανιχνεύσεις 

όλων των υπολοίπων γεωργικών φαρμάκων είναι σε επίπεδα χαμηλότερα του 1,0 ppb 

και μεταξύ αυτών οι υψηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν για το μυκητοκτόνο etridiazole 

σε υπόγεια νερά. Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων βρέθηκαν σε όλες τις γεωτρήσεις 

που περιλαμβάνονται στο δίκτυο. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι τα εδάφη της λεκάνης 

είναι ευαίσθητα στην έκπλυση.  

25. Αρκετά γεωργικά φάρμακα που βρέθηκαν στα επιφανειακά νερά της λεκάνης 

Μογλένιτσα εμπίπτουν στις ουσίες προτεραιότητας των ΠΠΠ όμως μόνο σε τρεις θέσεις 

οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν τα όρια ΕΜΣ ή ΜΕΣ-ΠΠΠ για το chlorpyrifos ethyl και 

lindane. 

26. Σε σημαντικό αριθμό των γεωτρήσεων υπάρχουν υπερβάσεις του ορίου του 0,1 ppb των 

υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων.  

27. Κατά την περίοδο 2010-2011 ανιχνεύθηκαν από πέντε φορές και πάνω μόνο 15 

γεωργικά φάρμακα και από αυτά την μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης είχε το 

chlorpyrifos ethyl με 61 ανιχνεύσεις και με κατά πολύ μικρότερο αριθμό ανιχνεύσεων τα 

υπόλοιπα. Η διακύμανση του 75% των συγκεντρώσεων για όλα τα γεωργικά φάρμακα 
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με 5 ανιχνεύσεις και πάνω κυμαίνεται από 0,001 με 0,492 ppb συμπεριλαμβανομένων 

και των υψηλών τιμών που βρέθηκαν για τα μυκητοκτόνα metalaxyl και tebuconazole. 

Συνεπώς θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εύρος της αναπόφευκτης ρύπανσης, 

κάτω από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής και τις τοπικές γεωργικές 

πρακτικές των αγροτών, στα επιφανειακά νερά της λεκάνης Μογλένιτσα 

κυμαίνεται από 0,001 με 0,492 ppb.  

28. Κατά το 2012 μόνο 6 γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν από πέντε φορές και πάνω και 

μεταξύ αυτών το chlorpyrifos ethyl έχει πάλι τον μεγαλύτερο αριθμό ανιχνεύσεων (21 

ανιχνεύσεις). Το εύρος του 75% των συγκεντρώσεων κυμαίνεται από 0,001 με 0,212 

ppb όμως για το lindane, chlorpyrifos ethyl και diphenylamine υπάρχουν μέγιστες 

συγκεντρώσεις που αγγίζουν το 1,4 ppb. Τα δεδομένα για το 2012 είναι πολύ 

περιορισμένα για να γίνει η οποιαδήποτε εκτίμηση για το εύρος διακύμανσης των 

συγκεντρώσεων της αναπόφευκτης ρύπανσης από γεωργικά φάρμακα. 

29. Στα υπόγεια νερά 7 γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν από 5 φορές και πάνω και μεταξύ 

αυτών τα μυκητοκτόνα etridiazole και HCB έχουν την μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης 

(από 27 ανιχνεύσεις) και έπεται το chlorpyrifos ethyl 20 ανιχνεύσεις και το lindane με 16 

ανιχνεύσεις. Το ανώτατο χείλος της διασποράς του 75% των συγκεντρώσεων σε όλα τα 

γεωργικά φάρμακα δεν υπερβαίνει το 0,1 ppb παρά μόνο για το etridiazole που φθάνει 

στα 0,377 ppb και με μία μέγιστη συγκέντρωση στα 0,713 ppb. Ασφαλώς η ρύπανση 

των υπόγειων νερών δεν είναι αναπόφευκτη αν τα γεωργικά φάρμακα που εκπλύνονται 

με ευκολία όπως το etridiazole απαγορευόταν η χρήση του στην περιοχή αυτή.  

30. Μόνο σε 34 περιπτώσεις ανιχνεύσεων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Μογλένιτσα υπήρξε οικοτοξικολογικός κίνδυνος (RQ>1,0) 

και από τις περιπτώσεις αυτές οι 25 οφείλονταν στην παρουσία του chlorpyrifos ethyl και 

οι υπόλοιπες 9 περιπτώσεις στα εντομοκτόνα L-cyhalothrin, methomyl, oxadiazon, 

imidacloprid, diflubenzuron και στα μυκητοκτόνα carbendazim και PCNB.  

31. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Μογλένιτσα στην περίοδο του 2010 ανιχνεύθηκαν 

πολλά γεωργικά φάρμακα που δεν είχαν έγκριση κυκλοφορίας όπως alachlor, 

carbendazim, HCB, trifluralin, acetochlor, prometryne, PCNB, lindane, atrazine 

thiabendazole. Όμως οι περισσότερες από τις ανωτέρω ανιχνεύσεις έγιναν σε υπόγεια 

νερά. Μέσα στο 2011 βρέθηκαν σε ίχνη methoxychlor, acetochlor, carbendazim, 

chloropropylate, alachlor και HCB και στην διάρκεια του 2012 malathion, lindane, HCB, 

carbofuran, carbendazim επίσης σε ίχνη με εξαίρεση το lindane για το οποίο το 

επίπεδο των υπολειμμάτων στα νερά υποδηλώνει πρόσφατη χρήση και κατά την 

διάρκεια του 2012. 
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Λεκάνη Βεγορίτιδας 

1. Στο επιφανειακό νερό της λίμνης Βεγορίτιδας ο μέσος όρος του pH κυμαίνεται από 8,29 

με 8,64 και από 7,96 με 8,07 στο παραπυθμένιο νερό. Οι μέσοι όροι στις δύο Σ.Θ.Δ. της 

λίμνης Ζάζαρης είναι 8,42 και 8,53, αντίστοιχα, 8,46 στην λίμνη Πετρών και 8,19 με 7,75 

στις Σ.Θ.Δ. της λίμνης Χειμαδίτιδας, αντίστοιχα. Οι μέσοι όροι σε όλες τις περιπτώσεις 

αναφέρονται για την χρονική περίοδο 210-2012. Ο μέσος όρος της θερμοκρασίας 

κυμαίνεται από 17,55 με 16,60 oC στις Σ.Θ.Δ. του επιφανειακού νερού της λίμνης 

Βεγορίτιδας και από 10,35 με 10,08 oC στις αντίστοιχες θέσεις του παραπυθμένιου 

νερού. Η μέση θερμοκρασία στις δύο θέσεις της Ζάζαρης είναι 18,90 και 20,15 oC, 

αντίστοιχα, στην λίμνη Πετρών 22,48 oC και στην Χειμαδίτιδα 20,73 και 19,65 oC, 

αντίστοιχα.  

2. Η περιεκτικότητα του νερού της λίμνης της Βεγορίτιδας σε διαλυτό οξυγόνο, με ελάχιστες 

εξαιρέσεις, βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα αν και πολύ συχνά υπάρχει 

υπερκορεσμός σε οξυγόνο λόγω της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας της υδρόβιας 

βλάστησης της λίμνης. Χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο (1,99 ppm) βρέθηκε μόνο μία 

φορά στην Σ.Θ.Δ. 552 ήτοι στο παραπυθμένιο νερό στην Σ.Θ.Δ. που βρίσκεται στην 

περιοχή της Άρνισσας κατά τις μετρήσεις του Ιουνίου, 2011.  

3. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου παρατηρήθηκε μεγάλη διακύμανση στην 

διαφάνεια της λίμνης Βεγορίτιδας από 1,70 με 5,40 μέτρα στην θέση της Άρνισσας, 1,50 

με 5,30 μέτρα στην θέση της Περαίας και 1,60 με 5,50 μέτρα στην θέση του Αγ. 

Παντελεήμονα. Η στάθμη του νερού της λίμνης κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου 

κυμάνθηκε από 36,00 με 39,50 μέτρα στην θέση της Άρνισσας, 20,30 με 26,00 μέτρα 

στην θέση της Περαίας, και 21,50 με 24,50 μέτρα στην θέση του Αγ. Παντελεήμονα. Σε 

όλες τις Σ.Θ.Δ. το μεγαλύτερο βάθος μετρήθηκε τον Ιούνιο του 2011 και το μικρότερο τον 

Οκτώβριο του 2010. 

4. Όσον αφορά το TDS και την αγωγιμότητα τους χαμηλότερους μέσους όρους έχει η 

Ζάζαρη, έπονται η Χειμαδίτιδα και η Βεγορίτιδα και οι υψηλότεροι μέσοι όροι 

προκύπτουν για την λίμνη Πετρών. Μεταξύ όλων των λιμνών της λεκάνης της Εορδαίας 

στην λίμνη Πετρών βρέθηκαν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις θειικών και χλωριούχων και 

μεταξύ των κατιόντων τις υψηλότερες συγκεντρώσεις καλίου, μαγνησίου και νατρίου. 

Επίσης στην λίμνη Πετρών βρέθηκε και υδράργυρος σε εναιωρούμενη μορφή. 

5. Τους υψηλότερους μέσους όρους TDS και αγωγιμότητας παρουσιάζουν οι Σ.Θ.Δ. των 

στραγγιστικών που βρίσκονται επάνω στο ρέμα Αμύντας (Σ.Θ.Δ. με κωδικούς 2623, 

2326, 2624, 2622 και 2330). Το TDS και η αγωγιμότητα έχουν τις τιμές της Χειμαδίτιδας 

στην θέση 2623 που βρίσκεται ακριβώς στην έξοδο του Αμύντα από την λίμνη και 

αυξάνουν κατά την πορεία προς την λίμνη Πετρών λαμβάνοντας τις μέγιστες τιμές στην 
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Σ.Θ.Δ. 2330 με το TDS να ανέρχεται σε 845 mg/L και την αγωγιμότητα στα 1317 μS/cm. 

Η Σ.Θ.Δ. 2330 βρίσκεται ανάντη της εκβολής του ρέματος Αμύντας στην λίμνη Πετρών. 

Είναι ενδιαφέρον ότι οι μέσοι όροι της αγωγιμότητας και TDS βρίσκονται σε χαμηλότερα 

επίπεδα στις Σ.Θ.Δ. που βρίσκονται επάνω στο ρέμα Σουλού (κωδικοί 2333, 2334, 

2322) που εκβάλλει στην Βεγορίτιδα. Το εύρος διακύμανσης των μέσων όρων του TDS, 

αγωγιμότητας και Redox στις Σ.Θ.Δ. των γεωτρήσεων είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από 

εκείνο των επιφανειακών νερών. Οι γεωτρήσεις που βρίσκονται στα Βαλτόνερα, Βαρικό, 

Αγραπιδιά, Αετό, Μανιάκι, Πελαργό παρουσιάζουν φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 

παρόμοια με εκείνα των επιφανειακών αλλά στην γεώτρηση της Κέλλης και τις 

γεωτρήσεις που βρίσκονται στην περίμετρο της λίμνης Πετρών οι αντίστοιχοι μέσοι όροι 

βρίσκονται σε διπλάσια περίπου επίπεδα. Προκύπτει ότι το TDS και η αγωγιμότητα 

των γεωτρήσεων στις Πέτρες βρίσκονται μέσα στο ίδιο εύρος τιμών με την λίμνη 

που ενδεχομένως τα υδροφόρα να τροφοδοτούνται και από την λίμνη Πετρών. 

6. Σε σημαντικό αριθμό γεωτρήσεων οι συνθήκες είναι αναγωγικές (αρνητικό Redox). Στις 

γεωτρήσεις αυτές ανήκουν οι δύο των Βαλτόνερων (1531 και 1532), μία γεώτρηση του 

Βαρικού (1536), 4 γεωτρήσεις της Αγραπιδιάς-Αετού (κωδικοί 1539, 1545, 1546 και 

1547) και μία γεώτρηση στις Πέτρες (κωδικός 1552).  

7. Η αρδευτική ποιότητα του νερού της λίμνης Βεγορίτιδας είναι Μέση προς Καλή, της 

λίμνης Ζάζαρης Καλή, της Πετρών Μέση προς Μέτρια και της Χειμαδίτιδας Μέση προς 

Καλή. Επίσης Μέση προς Καλή ή Μέση προς Μέτρια είναι και η αρδευτική ποιότητα των 

υπόλοιπων επιφανειακών νερών της λεκάνης Βεγορίτιδας όπως και των γεωτρήσεων. 

8. Οι συγκεντρώσεις χλωριούχων και θειικών είναι σε επίπεδα κατώτερα των ορίων ΠΠΠ 

σε όλες τις Σ.Θ.Δ. επιφανειακών και υπόγειων νερών.  

9. Συγκεντρώσεις βορίου >1,0 mg/L βρέθηκαν σε σημαντικό αριθμό Σ.Θ.Δ. του δικτύου της 

λεκάνης της Βεγορίτιδας. Στις ανωτέρω θέσεις περιλαμβάνονται οι Σ.Θ.Δ. 573 (λίμνη 

Πετρών), 581 και 583 (λίμνη Χειμαδίτιδα), στραγγιστικά με κωδικούς 2330, 2332, 2339, 

2622, 2624 και στην γεώτρηση με κωδικό 1539.  

10. Αρσενικό σε χαμηλή συγκέντρωση βρέθηκε μόνο μια φορά και μόνο στην θέση 552 ήτοι 

το παραπυθμένιο νερό της λίμνης Βεγορίτιδας.  

11. Συγκεντρώσεις καδμίου ανώτερες από το όριο αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης 

βρέθηκαν σε ορισμένες Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών μόνο νερών της λεκάνης Βεγορίτιδας 

και σε ορισμένες από αυτές οι τιμές των ΕΜΣ ή ΜΕΣ υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια 

των ΕΜΣ-ΠΠΠ και ΜΕΣ-ΠΠΠ, αντίστοιχα. Στις Σ.Θ.Δ. στις οποίες υπάρχει υπέρβαση 

των ορίων ΕΜΣ-ΠΠΠ ή ΜΕΣ-ΠΠΠ περιλαμβάνονται οι θέσεις 561 και 563 της λίμνης 

Ζάζαρης, στις θέσεις αυτές βρέθηκαν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις καδμίου και μεταξύ 
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των υπόλοιπων Σ.Θ.Δ. της λεκάνης υπάρχουν υπερβάσεις στην θέση 555 της λίμνης 

Βεγορίτιδας που βρίσκεται στην περιοχή Αγ. Παντελεήμονα όπου εκβάλει και το ρέμα 

Σουλού και στα στραγγιστικά με κωδικούς 2322 και 2333 που βρίσκονται στον Σουλού, 

2323 στον Ταμιευτήρα Περδίκα, 2324 και 2327 σε ρέματα, 2330 στον Αμύντα ανάντη της 

εκβολής στην λίμνη Πετρών και στο ρέμα του Αετού (2338 και 2339). 

12. Σημαντικές συγκεντρώσεις μολύβδου βρέθηκαν σε πολλές Σ.Θ.Δ. της λεκάνης της 

Βεγορίτιδας και σε ορισμένες οι ΕΜΣ ή ΜΕΣ τιμές του μολύβδου υπερβαίνουν τις 

αντίστοιχες τιμές των ΠΠΠ όπως στην Σ.Θ.Δ. 561 της λίμνης Ζάζαρη, 581 της λίμνης 

Χειμαδίτιδας, στη θέση 551 της λίμνης Βεγορίτιδας και στα στραγγιστικά 2321, 2322, 

2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2334, 2336, 2339, 2620, 2621 και 2624. Στα 

υπόγεια νερά δεν βρέθηκε μόλυβδος.  

13. Χαμηλές συγκεντρώσεις νικελίου βρέθηκαν σε ορισμένα επιφανειακά νερά της λεκάνης 

της Βεγορίτιδας όμως σε όλες τις περιπτώσεις, με εξαίρεση την Σ.Θ.Δ. 2330, οι τιμές των 

ΕΜΣ και ΜΕΣ είναι χαμηλότερες από την αντίστοιχη τιμή της ΕΜΣ και ΜΕΣ-ΠΠΠ των 20 

ppb. Στην Σ.Θ.Δ. 2330 υπάρχει υπέρβαση της ΜΕΣ από την αντίστοιχη τιμή της ΜΕΣ-

ΠΠΠ.  

14. Χαλκός βρέθηκε σε συγκεντρώσεις ανώτερες του επιπέδου αναφοράς της μεθόδου 

ανάλυσης του χαλκού μόνο στην Σ.Θ.Δ. 2326 και στην γεώτρηση 1546 χωρίς υπέρβαση 

του ορίου των ΕΜΣ-ΠΠΠ.  

15. Υδράργυρος δεν βρέθηκε σε συγκεντρώσεις ανώτερες εκείνης του αντίστοιχου ορίου 

αναφοράς της μεθόδου στις Σ.Θ.Δ. του δικτύου ελέγχου επιφανειακών και υπόγειων 

νερών της λεκάνης Βεγορίτιδας με εξαίρεση την θέση 573 (λίμνη Πετρών) στην οποία 

βρέθηκε η συγκέντρωση των 3,35 ppb υδραργύρου σε εναιωρούμενη μορφή. 

16. Χρώμιο βρέθηκε σε ορισμένες Σ.Θ.Δ. της λεκάνης της Βεγορίτιδας όπως στις Σ.Θ.Δ. 

2620, 2621 και 2624 χωρίς όμως να υπάρχουν υπερβάσεις του ΕΜΣ-ΠΠΠ.  

17. Ψευδάργυρος βρέθηκε σε σημαντικές συγκεντρώσεις σε ορισμένες θέσεις επιφανειακών 

νερών της λεκάνης Βεγορίτιδας όμως υπέρβαση του ορίου της ΕΜΣ-ΠΠΠ υπάρχει μόνο 

στην θέση 561 της λίμνης Ζάζαρης.  

18. Κασσίτερος σε συγκεντρώσεις ανώτερες του επιπέδου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης 

βρέθηκε σχεδόν σε όλες τις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών της λεκάνης της 

Βεγορίτιδας και σε όλες τις Σ.Θ.Δ. που βρέθηκε κασσίτερος υπάρχει και υπέρβαση της 

ΕΜΣ από την αντίστοιχη τιμή της ΕΜΣ-ΠΠΠ. Στις ανωτέρω θέσεις περιλαμβάνονται οι 

Σ.Θ.Δ. 581 και 583 της λίμνης Βεγορίτιδας και στα στραγγιστικά 2321, 2322, 2323, 2324, 

2325, 2326, 2332, 2333, 2334, 2335, 2620 και 2623. 
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19. Σημαντικές συγκεντρώσεις μαγγανίου βρέθηκαν σε αρκετές Σ.Θ.Δ. του δικτύου των 

επιφανειακών και των υπόγειων νερών της λεκάνης της Βεγορίτιδας. Υπερβάσεις του 

ορίου των 50 ppb παρουσιάζουν οι ΕΜΣ των συγκεντρώσεων στις Σ.Θ.Δ. 561 και 563 

της λίμνης Ζάζαρης, στις θέσεις των ρεμάτων με κωδικούς 2322, 2323, 2325, 2326, 

2327, 2328, 2333, 2336, 2337, 2339, 2623 και 2624 και στις γεωτρήσεις 1539, 1545, 

1546 και 1547. Η υψηλότερη συγκέντρωση (3,081 ppm) βρέθηκε στην θέση 2326 (ρέμα 

Αμύντας στην γέφυρα από Αγ. Αναργύρους προς Βαλτόνερα) στα δείγματα της 

δειγματοληψίας του 2012.  

20. Ο σίδηρος επίσης βρίσκεται σε αφθονία στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Βεγορίτιδας. 

Σε πολλές θέσεις επιφανειακών νερών υπάρχει υπέρβαση της ΕΜΣ από το σχετικό 

ανώτατο όριο της ΕΜΣ του σιδήρου. Στις Σ.Θ.Δ. στις οποίες υπάρχουν υπερβάσεις 

σιδήρου περιλαμβάνονται οι θέσεις 561 και 563 της λίμνης Ζάζαρης και τα ρέματα στα 

οποία βρίσκονται οι Σ.Θ.Δ. 2325, 2336, 2338 και 2339. Μεταξύ των γεωτρήσεων 

σίδηρος βρέθηκε μόνο σε μία γεώτρηση σε συγκέντρωση των 1,077 ppm που ασφαλώς 

υπερβαίνει το όριο του σιδήρου στα υπόγεια νερά 

21. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω (1-20) μεταξύ των τεσσάρων λιμνών της λεκάνης της 

Εορδαίας η Λίμνη Πετρών έχει την υψηλότερη αγωγιμότητα, περιεκτικότητα σε διαλυτά 

στερεά (TDS, mg/L) και αλατότητα που οφείλονται κατά κύριο λόγο στην υψηλότερη 

περιεκτικότητα του νερού της λίμνης αυτής σε θειικά και χλωριούχα ανιόντα και κατιόντα 

καλίου, νατρίου και μαγνησίου. Όμως στην λίμνη αυτή δεν υπάρχουν υπερβάσεις των 

ορίων ΠΠΠ σε βαρέα μέταλλα που βρίσκονται σε διαλυτή μορφή στο νερό της λίμνης. 

Υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ βρέθηκαν στην λίμνη Χειμαδίτιδα με υπέρβαση μόνο στο 

μόλυβδο, στην λίμνη Βεγορίτιδα με υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ για αρσενικό, κάδμιο, 

μόλυβδο και κασσίτερο και στην λίμνη Ζάζαρη στην οποία βρέθηκαν υπερβάσεις σε 

κάδμιο, μόλυβδο, ψευδάργυρο, μαγγάνιο και σίδηρο.  

22. Στις διάφορες Σ.Θ.Δ. του ρέματος Αμύντας (κωδικοί 2623, 2326, 2624, 2522 και 2330) 

υπάρχουν υπερβάσεις σε κάδμιο, μόλυβδο, νικέλιο, κασσίτερο και μαγγάνιο. Στις Σ.Θ.Δ. 

που βρίσκονται επάνω στο ρέμα Σουλού (κωδικοί 2621, 2322, 2334 και 2333) υπάρχουν 

υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ σε κάδμιο, μόλυβδο, κασσίτερο και μαγγάνιο. 

23. Υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ σε μόλυβδο, μαγγάνιο και σίδηρο βρέθηκαν στο ρέμα 

Σκλήθρου που εκβάλει στην Ζάζαρη. Όμως και σε άλλα ρέματα που τελικά ενώνονται με 

το ρέμα Σκλήθρου και εκβάλλουν στην λίμνη Ζάζαρη όπως το ρέμα του Αετού (κωδικοί 

2338 και 2339) στο οποίο βρέθηκαν υπερβάσεις σε κάδμιο, μόλυβδο, μαγγάνιο και 

σίδηρο, και σε ένα ρέμα στην περιοχή Βαλτόνερων που εκβάλει στο ρέμα του Αετού 

βρέθηκαν επίσης υπερβάσεις σε μόλυβδο, κασσίτερο, μαγγάνιο και σίδηρο. 

Ενδεχομένως οι ρύπανση της λίμνης Ζάζαρης να προκαλείται από το φορτίο ρύπων που 
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μεταφέρονται από το ρέμα του Σκλήθρου και Αετού και των άλλων ρεμάτων που 

ενώνονται ή εκβάλλουν σε αυτά πριν την εκβολή τους στην λίμνη Ζάζαρη.  

24. Υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ βρέθηκαν και σε άλλες Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών 

όπως στο φράγμα-ταμιευτήρα Περδίκα (κωδικός 2323) σε κάδμιο, μόλυβδο, κασσίτερο 

και μαγγάνιο. Στο ρέμα Ποντοκώμης (κωδικός 2620) βρέθηκαν υπερβάσεις σε μόλυβδο 

και κασσίτερο και επίσης βρέθηκε και χρώμιο χωρίς υπέρβαση του σχετικού ορίου ΠΠΠ. 

Στο ρέμα Γαλάτειας (κωδικός 2327) με υπερβάσεις καδμίου, μολύβδου και μαγγανίου και 

στο ρέμα Πεδινού (κωδικός 2324) με υπερβάσεις σε κάδμιο, μόλυβδο και κασσίτερο. Στα 

υπόλοιπα ρέματα και χείμαρρους που πηγάζουν από το Βέρμιο ή το Καϊμακτσαλάν και 

εκβάλλουν στην λίμνη Βεγορίτιδα (κωδικοί 2335, 2328 και 2329) βρέθηκαν μόνο 

υπερβάσεις κασσιτέρου και μαγγανίου ενώ στο ρέμα που μεταφέρει νερό από τις πηγές 

του Ξυνού Νερού στην λίμνη Πετρών (κωδικός) δεν βρέθηκαν υπερβάσεις των ορίων 

ΠΠΠ. 

25. Στα υπόγεια νερά προκύπτει ότι σε περιορισμένο αριθμό γεωτρήσεων βρέθηκαν 

υπερβάσεις παραμετρικών τιμών υπόγειων νερών και οι γεωτρήσεις αυτές κατά κύριο 

λόγο βρίσκονται στην περιοχή Αγραπιδιάς (κωδικοί 1539, 1545, 1546 και 1547) στις 

οποίες κατά αρχή υπάρχουν αναγωγικές συνθήκες (Redox με αρνητικό πρόθεμα) και 

στις ίδιες γεωτρήσεις υπάρχουν υπερβάσεις στις συγκεντρώσεις μαγγανίου, χαλκού και 

σιδήρου αλλά και βορίου.  

26. Οι συγκεντρώσεις νιτρικών στα επιφανειακά και υπόγεια νερά βρίσκονται σε μέτρια με 

χαμηλά επίπεδα χωρίς να υπάρχουν υπερβάσεις του ορίου των 50 ppm.  

27. Νιτρώδη βρέθηκαν σε αξιόλογες συγκεντρώσεις σε αρκετές Σ.Θ.Δ. της λεκάνης της 

Βεγορίτιδας με υπερβάσεις των ΕΜΣ από το αντίστοιχο όριο των 0,5 ppm στις θέσεις 

552 και 554 της λίμνης Βεγορίτιδας, 563 της Ζάζαρης, 581 και 583 της Χειμαδίτιδας και 

στις θέσεις των ρεμάτων με κωδικούς 2322, 2324, 2333 και 2623. Επίσης νιτρώδη σε 

υπέρβαση βρέθηκαν και στην γεώτρηση 1543 στο Μανιάκι και στις γεωτρήσεις στις 

Πέτρες (1548, 1549 και 1552).  

28. Αμμωνιακά βρέθηκαν σε πολλές Σ.Θ.Δ. της λεκάνης της Βεγορίτιδας με υπερβάσεις του 

ορίου των 0,5 ppm στην θέση 561 της λίμνης Ζάζαρης, και στις θέσεις των ρεμάτων 

2324, 2338, 2322, 2333 και 2337. 

29. Φθοριούχα βρέθηκαν σε χαμηλές συγκεντρώσεις σε πολλές σταθερές θέσεις 

δειγματοληψίας αλλά υπερβάσεις του ορίου των 1,5 ppm βρέθηκαν μόνο στην θέση 561 

(ΕΜΣ 9,5 ppm) που βρίσκεται στην λίμνη Ζάζαρη (Λιμνοχώρι) και 583 (11,90 ppm) στην 

λίμνη Χειμαδίτιδα. Φθόριο επίσης σε υπέρβαση βρέθηκε και σε δύο γεωτρήσεις μια στο 

Βαρικό με κωδικό 1536 και την γεώτρηση 1543 στο Μανιάκι. 
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30. Αντιμόνιο σε επίπεδα ανώτερα των επιπέδων αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης δεν 

βρέθηκε στα υπόγεια νερά της λεκάνης Βεγορίτιδας. Αργίλιο βρέθηκε σε δύο γεωτρήσεις 

(κωδικοί 1532 και 1546) και σε μία από αυτές με κωδικό 1546 που βρίσκεται στην 

Αγραπιδιά υπάρχει υπέρβαση του ορίου του αργιλίου για τα υπόγεια νερά.  

31. Η διαχρονική ρύπανση των λιμνών αντικατοπτρίζεται στην σύσταση των ιζημάτων τους. 

Στα ιζήματα των λιμνών εκτός από τις υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών, αμμωνιακών, 

νιτρωδών, χλωριούχων και φωσφορικών επίσης βρέθηκαν και υψηλές συγκεντρώσεις 

μετάλλων όπως νικελίου, κασσιτέρου, ψευδαργύρου, χρωμίου και σιδήρου που είναι οι 

υψηλότερες ή μεταξύ των υψηλότερων συγκεντρώσεων που βρέθηκαν στα ιζήματα 

όλων των λιμνών του έργου. Επίσης βρέθηκαν και υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων 

στα ιζήματα όμως είτε σε ίχνη ή χαμηλές συγκεντρώσεις με εξαίρεση το fluometuron που 

βρέθηκε περίπου στα 0,9 ppm στο ίζημα της θέσης με κωδικό 556 της Βεγορίτιδας. 

32. Όλοι οι δείκτες ρύπανσης, με ελάχιστες εξαιρέσεις του COD σε ορισμένες θέσεις 

στραγγιστικών, βρίσκονται σε επίπεδα κατώτερα των επιπέδων αναφοράς των μεθόδων 

προσδιορισμού και η οικολογική ποιότητα βρίσκεται σε αποδεκτά επίπεδα σε όλες τις 

Σ.Θ.Δ. των στραγγιστικών.  

33. Καφεΐνη βρέθηκε σε όλες τις λίμνες, με εξαίρεση την λίμνη Πετρών, και σε όλα τα 

στραγγιστικά αλλά μόνο σε τρεις γεωτρήσεις (κωδικοί 1542, 1550 και 1551). Οι 

γεωτρήσεις 1550 και 1551 βρίσκονται στις Πέτρες και η γεώτρηση με κωδικό 1542 στην 

Κοινότητα Πελαργού. Το γεγονός ότι καφεΐνη δεν βρέθηκε στο νερό της λίμνης 

Πετρών ενώ βρέθηκε καφεΐνη στα υπόγεια νερά της περιοχής όπως προκύπτει με 

τις γεωτρήσεις (1550 και 1551) σημαίνει ότι ενδεχομένως τα υπόγεια υδροφόρα 

τροφοδοτούνται όχι μόνο από την λίμνη, όπως διατυπώθηκε στο (5), αλλά 

υπάρχει επικοινωνία και με τα υπόλοιπα επιφανειακά νερά της περιοχής όπως 

παρουσιάζεται και στην ανάλυση των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής. Όμως 

για το υπόλοιπο τμήμα της λεκάνης της Εορδαίας η απουσία καφεΐνης από τα υπόγεια 

νερά υποδηλώνει ότι ενδεχομένως δεν υπάρχει έντονη επικοινωνία μεταξύ 

επιφανειακών και υπόγειων νερών. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός, όπως 

θα αναφερθεί παρακάτω, ότι υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων βρέθηκαν μόνο σε 

πέντε γεωτρήσεις και μάλιστα στην μία προέρχονται από σημειακή πηγή ρύπανσης που 

σημαίνει ότι τα εδάφη της λεκάνης δεν είναι ευαίσθητα στην έκπλυση γεωργικών 

φαρμάκων. 

34. Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων βρέθηκαν σε όλες τις λίμνες της λεκάνης αλλά σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις ή σε ΙΧΝΗ. Για παράδειγμα στις Σ.Θ.Δ. της λίμνης Βεγορίτιδας 

βρέθηκαν chlorpyrifos ethyl, atrazine, DEA, etridiazole, prometryne, S-metolachlor και τα 

ίδια περίπου γεωργικά φάρμακα βρέθηκαν και στις υπόλοιπες λίμνες.  
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35. Γεωργικά φάρμακα βρέθηκαν μόνο σε περιορισμένο αριθμό γεωτρήσεων (5 γεωτρήσεις) 

όμως σε μία από αυτές (κωδικός 1542), την γεώτρηση του Πελαργού, βρέθηκε ένας 

εξαιρετικά μεγάλος αριθμός φαρμάκων και σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. Με τις δύο 

δειγματοληψίες που έγιναν συνολικά ανιχνεύθηκαν 38 γεωργικά φάρμακα και σε 

ορισμένες από τις ανιχνεύσεις οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις βρίσκονται στα υψηλότερα 

επίπεδα που βρέθηκαν σε ολόκληρη την λεκάνη όπως acetochlor 33 ppb, pethoxamid 

12,2 ppb, nicosulfuron 5,3 ppb, S-metolachlor 8,3 ppb και πολλά άλλα γεωργικά 

φάρμακα. Ασφαλώς η παρουσία τόσων πολλών γεωργικών φαρμάκων και σε τόσο 

υψηλές συγκεντρώσεις δεν θα μπορούσε να προέλθει παρά από κάποια σημειακή πηγή 

που προκαλεί την άμεση ρύπανση της γεώτρησης. Η περιοχή διερευνήθηκε και βρέθηκε 

μία Κοινοτική εγκατάσταση πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων σε κοντινή απόσταση 

από την γεώτρηση 1542.  

36. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης της Βεγορίτιδας ανιχνεύθηκε πολύ μεγάλος αριθμός 

γεωργικών φαρμάκων (100 δραστικά συστατικά) και σημαντικός αριθμός από αυτά 

περιλαμβάνονται στα ΠΠΠ. Όμως υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων ΕΜΣ ή ΜΕΣ-ΠΠΠ 

μόνο για το lindane και chlorpyrifos ethyl με την μεγαλύτερη συχνότητα υπερβάσεων να 

παρουσιάζει το lindane. 

37. Μόνο σε ελάχιστες Σ.Θ.Δ. βρέθηκε ότι υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 0,5 ppb στα 

ετήσια αθροίσματα των συγκεντρώσεων γεωργικών φαρμάκων που ανιχνεύθηκαν σε 

κάθε Σ.Θ.Δ.. Στο στραγγιστικό με κωδικό 2324 που βρίσκεται κοντά στο Πεδινό η 

συχνότητα ανίχνευσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων είναι μεγάλη και οι 

αντίστοιχες συγκεντρώσεις σημαντικές που ενδεχομένως οφείλονται σε κάποια σημειακή 

πηγή. 

38. Στην περίοδο 2010-2011 ανιχνεύθηκαν 34 γεωργικά φάρμακα από πέντε φορές και 

πάνω και μεταξύ αυτών την μεγαλύτερη συχνότητα έχει το chlorpyrifos ethyl (93 

ανιχνεύσεις) και έπονται η terbuthylazine (33 ανιχνεύσεις), το etridiazole (27 ανιχνεύσεις) 

και το S-metolachlor (20 ανιχνεύσεις) και με μικρότερη συχνότητα τα υπόλοιπα. Για το 

2010-2011 το εύρος του 75% των συγκεντρώσεων κυμαίνεται από 0,001 με 0,633 

ppb για όλα τα γεωργικά φάρμακα που ανιχνεύθηκαν από 5 φορές και πάνω όμως 

για ορισμένα υπάρχουν μέγιστες συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το ανώτατο χείλος 

της διασποράς του 75% όπως για το lindane, metalaxyl και thiamethoxam για τα οποία 

οι μέγιστες συγκεντρώσεις αγγίζουν τα 2,2 ppb. Οι υψηλές συγκεντρώσεις των 

εντομοκτόνων lindane και thiamethoxam και του μυκητοκτόνου metalaxyl σε επιφανειακά 

νερά δεν θα μπορούσαν να προέλθουν από έκπλυση υπολειμμάτων τους από εδάφη ή 

μεταφορά ψεκαστικού υλικού εκτός στόχου. Συνεπώς πρέπει να προήλθαν από 

σημειακές πηγές.  
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39. Για το 2012 τα γεωργικά φάρμακα που ανιχνεύθηκαν πέντε φορές και πάνω είναι μόνο 

19 και μεταξύ αυτών την μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης έχει το 2,4-D με 30 

ανιχνεύσεις και το chlorpyrifos ethyl με 22 ανιχνεύσεις και όλα τα υπόλοιπα με πολύ 

μικρότερο αριθμό ανιχνεύσεων. Το εύρος διακύμανσης του 75% των 

συγκεντρώσεων κυμαίνεται από 0,001 με 0,504 ppb με εξαίρεση το diflubenzuron το 

οποίο ανιχνεύθηκε 6 φορές αλλά σε υψηλές συγκεντρώσεις με αποτέλεσμα ο ετήσιος 

μέσος όρος των συγκεντρώσεων του να ανέρχεται σε 1,709 ppb και η διακύμανση του 

75% των συγκεντρώσεων να κυμαίνεται από 0,866 με 2,553 ppb. Όμως οι 4 από τις 6 

ανιχνεύσεις του diflubenzuron έγιναν στην Σ.Θ.Δ. 2324 (κοντά στο Πεδινό) μέσα στο 

2012 με τις συγκεντρώσεις να κυμαίνονται από 1,742 με 2,691 ppb και οι υπόλοιπες δύο 

ανιχνεύσεις έγιναν σε κατάντη θέση (κωδικός 2339). Αυτό σημαίνει ή όλη ρύπανση από 

diflubenzuron οφείλεται σε σημειακή πηγή που βρίσκεται στην περιοχή της θέσης με 

κωδικό 2324.  

40. Σε 68 περιπτώσεις υπήρξε οικοτοτοξικολογικός κίνδυνος στα υδατοσυστήματα της 

λεκάνης. Όμως κίνδυνος στα οικοσυστήματα των λιμνών συνέβη μόνο 6 φορές, 2 φορές 

στην Βεγορίτιδα, μία φορά στην λίμνη πετρών, μία φορά στην Ζάζαρη και δύο στην 

Χειμαδίτιδα. Ο κίνδυνος στην Βεγορίτιδα προκλήθηκε από την παρουσία chlorpyrifos 

ethyl και στις άλλες λίμνες λόγω παρουσίας του pirimiphos methyl.  

41. Μεταξύ των γεωργικών φαρμάκων που ανιχνεύθηκαν στα υδατοσυστήματα της λεκάνης 

της Βεγορίτιδας βρέθηκαν και υπολείμματα από γεωργικά φάρμακα που δεν έχουν 

έγκριση κυκλοφορίας όπως alachlor, acetochlor, chlortoluron, prometryne, lindane, HCB 

και endosulfan sulfate. Τα περισσότερα από τα ανωτέρω γεωργικά φάρμακα είτε 

βρέθηκαν σε ίχνη ή σε συγκεντρώσεις <0,1 ppb με εξαίρεση το acetochlor και alachlor. 

Τα υπολείμματα από τα γεωργικά φάρμακα chlortoluron, prometryne, lindane και HCB 

και το endosulfan sulphate που είναι σταθερός μεταβολίτης του endosulfan στο έδαφος, 

πρέπει να προήλθαν από υπολείμματα που υπήρχαν στο έδαφος, λόγω παλαιότερης 

χρήση και εκπλύθηκαν στην περίοδο 2010-2012.  

42. Σύγκριση των μέσων όρων των τιμών των διαφόρων παραμέτρων που προέκυψαν για 

την περίοδο 2010-2012 με τους αντίστοιχους μέσους όρους που προέκυψαν από μελέτη 

που πραγματοποιήθηκε περίπου πριν 10 έτη έδειξε ότι υπάρχουν αυξομειώσεις 

ανιόντων και μετάλλων όμως η σημαντικότερη διαφορά όσον αφορά την λίμνη 

Βεγορίτιδα είναι η αύξηση της διαφάνειας του νερού και του βάθους της λίμνης (στάθμη 

νερού) κατά 2 με 4 μέτρα κατά την τελευταία δεκαετία. Όμως υπάρχει υπερκορεσμός σε 

οξυγόνο και αυτό οφείλεται στην υδρόβια βλάστηση. Επίσης ενώ στην περίοδο 1999-

2000 η περιεκτικότητα σε διαλυτό οξυγόνο στο παραπυθμένιο νερό της θέσης του Αγ. 

Παντελεήμονα ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα η περιεκτικότητα σε οξυγόνο βρίσκεται σε 
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ικανοποιητικά επίπεδα σε όλες τις θέσεις του παραπυθμένιου νερού. Για την λίμνη 

Πετρών επίσης διαπιστώθηκαν μόνο μικρές διαφορές μεταξύ των δύο περιόδων. Στην 

Ζάζαρη υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε ορισμένες παραμέτρους όπως αύξηση των 

φθοριούχων, του ολικού αργιλίου, ασβεστίου, μαγγανίου, σιδήρου και χρωμίου. Όμως τα 

βασικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της λίμνης όπως pH, Redox, TDS, αγωγιμότητα 

και αλατότητα παραμένουν μέσα στο ίδιο εύρος τιμών.  

Λεκάνη Καστοριάς 

1. Το pH στις τρεις Σ.Θ.Δ. της λίμνης κυμαίνεται από 8,15 με 8,42 στο επιφανειακό νερό και 

7,96 με 8,23 στο παραπυθμένιο νερό.  

2. Η θερμοκρασία στο επιφανειακό νερό κυμαίνεται από 22,70 με 22,93 oC και στο 

παραπυθμένιο από 19,83 με 20,83 oC. Yπάρχει μικρή διαφορά (2 οC) μεταξύ 

επιφανειακού και παραπυθμένιου νερού διότι η λίμνη είναι αβαθής.  

3. Το βάθος κυμάνθηκε από 4,0 με 4,60 μέτρα στην θέση 602 (ανοιχτά του Δισπηλιού), 

5,20 με 5,60 μέτρα στην θέση 604 (ανοιχτά της Πολυκάρπης) και 5,60 με 5,80 στην θέση 

606 (ανοιχτά της βόρειας πλευράς της πόλης της Καστοριάς).  

4. Η διαφάνεια της λίμνης όπως μετριέται με τον δίσκο Secchi είχε πολύ μεγάλη 

διακύμανση στις τρεις θέσεις δειγματοληψίας και κυμάνθηκε μεταξύ 0,50 με 3,7 μέτρα 

στην θέση 601, 0,90 με 1,60 μέτρα στην θέση 603 και 0,60 με 4,40 μέτρα στην θέση 

605. Οι μικρές τιμές διαφάνειας βρέθηκαν κατά τις μετρήσεις του Σεπτεμβρίου, 2011.  

5. Η περιεκτικότητα του νερού της λίμνης σε οξυγόνο και ο % κορεσμός βρίσκονταν σε 

ικανοποιητικά επίπεδα (>6,0 ppm για την συγκέντρωση διαλυτού οξυγόνου) καθ όλη την 

διάρκεια του έργου τόσο στο επιφανειακό όσο και παραπυθμένιο νερό με εξαίρεση τις 

μετρήσεις που έγιναν 3/10/2010 που το οξυγόνο ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα στο 

επιφανειακό και παραπυθμένιο νερό της θέσης 605/606.  

6. Η λίμνη παρουσίασε αναγωγικές συνθήκες (αρνητικό πρόθεμα στο Redox) κατά την 

δειγματοληψία του Ιουνίου, 2011.  

7. Η αγωγιμότητα και η περιεκτικότητα σε TDS στο νερό της λίμνης ήταν σε χαμηλά 

επίπεδα καθ όλη της διάρκεια εκτέλεσης του έργου.  

8. Η αρδευτική ποιότητα του νερού της λίμνης Καστοριάς είναι Μέση προς Καλή. Επίσης 

Μέση προς Καλή ή Καλή είναι και η αρδευτική ποιότητα των υπόλοιπων επιφανειακών 

νερών της λεκάνης Καστοριάς όπως και των γεωτρήσεων. 

9. Οι συγκεντρώσεις χλωριούχων και θειικών βρίσκονται σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα στα 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Καστοριάς και δεν υπάρχουν υπερβάσεις του ορίου των 

ΕΜΣ-ΠΠΠ.  
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10. Συγκεντρώσεις βορίου >1,0 mg/L βρέθηκαν σε ορισμένες θέσεις επιφανειακών νερών 

(κωδικοί 2345, 2349 και 2392).  

11. Αρσενικό σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από το επίπεδο αναφοράς της μεθόδου 

ανάλυσης βρέθηκε σε ορισμένες Σ.Θ.Δ. της λίμνης Καστοριάς αλλά σε καμία περίπτωση 

δεν υπάρχει υπέρβαση του σχετικού ορίου του ΕΜΣ-ΠΠΠ.  

12. Συγκεντρώσεις καδμίου ανώτερες από το όριο αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης 

βρέθηκαν στην Σ.Θ.Δ. 605 της λίμνης Καστοριάς και στις Σ.Θ.Δ. στραγγιστικών με 

κωδικούς 2348, 2390, 2395 και 2398 και στις οποίες υπάρχει υπέρβαση των σχετικών 

ορίων ΠΠΠ. Κάδμιο βρέθηκε και σε ορισμένες γεωτρήσεις όμως σε καμία περίπτωση οι 

ΕΜΣ των συγκεντρώσεων υπερβαίνουν το αντίστοιχο όριο των 5 ppb.  

13. Σημαντικές συγκεντρώσεις μολύβδου βρέθηκαν σε αρκετές Σ.Θ.Δ. κυρίως των 

επιφανειακών νερών της λεκάνης της Καστοριάς και υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων 

ΠΠΠ στην Σ.Θ.Δ. 604 της λίμνης Καστοριάς και στις Σ.Θ.Δ. 2349, 2392, 2394, 2395, 

2396, 2397 και 2398. Στα υπόγεια νερά επίσης βρέθηκε μόλυβδος σε ορισμένες 

γεωτρήσεις αλλά σε καμία περίπτωση οι σχετικές συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν το 

σχετικό ανώτατο όριο των 10 ppb που ισχύει για τα υπόγεια νερά.  

14. Νικέλιο σε επίπεδα ανώτερα του επιπέδου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης βρέθηκε 

μόνο στην Σ.Θ.Δ. 604 της λίμνης Καστοριάς. Νικέλιο όμως σε σχετικά υψηλές 

συγκεντρώσεις βρέθηκε στα υπόγεια νερά και υπάρχει υπέρβαση του ορίου ΠΠΠ στις 

γεωτρήσεις με κωδικούς 1614 και 1626.  

15. Χαλκός βρέθηκε σε συγκεντρώσεις ανώτερες του επιπέδου αναφοράς της μεθόδου 

ανάλυσης του χαλκού μόνο σε δύο γεωτρήσεις με κωδικούς 1613 και 1614. Οι ΕΜΣ για 

τις γεωτρήσεις αυτές δεν υπερβαίνουν το σχετικό όριο του χαλκού για τα υπόγεια νερά. 

16. Υδράργυρος δεν βρέθηκε στις Σ.Θ.Δ. του δικτύου ελέγχου επιφανειακών και υπόγειων 

νερών της λεκάνης Καστοριάς σε συγκεντρώσεις ανώτερες εκείνης του αντίστοιχου 

ορίου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης. 

17. Χρώμιο βρέθηκε σε ορισμένες Σ.Θ.Δ. της λεκάνης Καστοριάς και συγκεκριμένα στην 

Σ.Θ.Δ. 2391, και σε μία γεώτρηση με κωδικό 1625. Σε καμία περίπτωση όμως δεν 

υπάρχει υπέρβαση του ΕΜΣ-ΠΠΠ.  

18. Ψευδάργυρος βρέθηκε σε σημαντικές συγκεντρώσεις σε ορισμένες θέσεις επιφανειακών 

νερών της λεκάνης Καστοριάς και υπάρχει υπέρβαση των ορίων ΠΠΠ στην Σ.Θ.Δ. 604 

της λίμνης και στις Σ.Θ.Δ. των στραγγιστικών με κωδικούς 2348, 2349, 2395 και 2397.  

19. Κασσίτερος σε συγκεντρώσεις ανώτερες του επιπέδου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης 

βρέθηκε στα επιφανειακά νερά της λεκάνης Καστοριάς σε ορισμένες περιοχές και στις 

Σ.Θ.Δ. με κωδικούς 2346, 2347 και 2391 υπάρχει υπέρβαση του ορίου ΠΠΠ. 



Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών 
Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σελ.78/186 

20. Σημαντικές συγκεντρώσεις μαγγανίου βρέθηκαν σε αρκετές Σ.Θ.Δ. του δικτύου των 

επιφανειακών αλλά κυρίως των υπόγειων νερών της λεκάνης της Καστοριάς. 

Υπερβάσεις του ορίου των 50 ppb παρουσιάζουν οι ΕΜΣ των συγκεντρώσεων στις 

Σ.Θ.Δ. 601, 602, 603, 604, 606 της λίμνης της Καστοριάς, στις θέσεις των ρεμάτων με 

κωδικούς 2343, 2349, 2390, 2391, 2394, 2395 και 2397 και στις γεωτρήσεις 1612, 1613, 

1614, 1615, 1616, 1617, 1622, 1623, 1626, 1627 και 1628. Η υψηλότερη συγκέντρωση 

(2,0 ppm) βρέθηκε στις γεωτρήσεις 1626 και 1627 στα δείγματα της δειγματοληψίας του 

2012.  

21. Ο σίδηρος επίσης βρίσκεται σε αφθονία στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Καστοριάς 

συμπεριλαμβανομένης και της λίμνης και σε αρκετές θέσεις υπάρχει υπέρβαση των ΕΜΣ 

από το όριο των 200 ppb. Υπέρβαση των ΕΜΣ βρέθηκε στην θέση 606 της λίμνης της 

Καστοριάς και στα ρέματα με κωδικούς 2349, 2391 και 2396. Όμως οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν 6,6 ppm, βρέθηκαν σε 

γεωτρήσεις με κωδικούς 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1622, 1624, 1626, 

1627 και 1628.  

22. Οι συγκεντρώσεις νιτρικών στα επιφανειακά νερά βρίσκονται σε μέτρια με χαμηλά 

επίπεδα όμως υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 50 ppm σε ορισμένες γεωτρήσεις 

(Κωδικοί 1623, 1619, 1616, 1614 και 1612). Ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα 

νιτρορύπανσης υπόγειων νερών στην πεδινή έκταση που εκτείνεται ανατολικά της 

Πολυκάρπης-Μαυροχωρίου και μεταξύ Κορησού και Φωτεινής.  

23. Νιτρώδη βρέθηκαν σε αξιόλογες συγκεντρώσεις σε αρκετές Σ.Θ.Δ. της λεκάνης 

Καστοριάς συμπεριλαμβανομένης και της λίμνης με υπερβάσεις της ΕΜΣ από το σχετικό 

όριο στις θέσεις με κωδικούς 603, 604 και 606 και στα ρέματα με κωδικούς 2348, 2394 

και 2398.  

24. Οι συγκεντρώσεις αμμωνιακών που βρέθηκαν στις Σ.Θ.Δ. του δικτύου της λεκάνης 

Καστοριάς βρίσκονται γενικά σε χαμηλά επίπεδα με εξαίρεση τις Σ.Θ.Δ. 601 και 604 της 

λίμνης στις οποίες υπάρχει υπέρβαση της ΕΜΣ από το όριο των 0,5 ppm.  

25. Υπάρχει πολύ μεγάλη διακύμανση της συγκεντρώσεως των νιτρικών στις διάφορες 

Σ.Θ.Δ. της λίμνης. Σε ορισμένες θέσεις εποχιακά οι συγκεντρώσεις νιτρικών βρίσκονται 

σε πολύ χαμηλά επίπεδα ακόμη και κάτω από τα όρια αναφοράς της μεθόδου 

ανάλυσης. Η έλλειψη νιτρικών περιορίζει την ανάπτυξη φυτοπλαγκτού και 

δεδομένου ότι η λίμνη έχει ακόμη αφθονία φωσφορικών επιτρέπεται η ανάπτυξη 

μόνο εκείνων των οργανισμών που έχουν την δυνατότητα να δεσμεύουν 

ατμοσφαιρικό άζωτο για την ανάπτυξή τους όπως τα κυανοφύκη. 
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26. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις φωσφορικών και ολικού φωσφόρου προέρχονται από 

αστικά απόβλητα. Από την εικόνα της χημικής κατάστασης των επιφανειακών και 

υπόγειων νερών της λεκάνης προκύπτει ότι παρόλο ότι στην πόλη της Καστοριάς και 

στα περίχωρα λειτουργεί κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο για την συλλογή των αποβλήτων 

και μεταφορά στον κεντρικό σταθμό επεξεργασίας, αστικά απόβλητα ρυπαίνουν υπόγεια 

και επιφανειακά νερά συμπεριλαμβανομένης και της λίμνης.  

27. Φθοριούχα βρέθηκαν σε χαμηλές συγκεντρώσεις και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει 

υπέρβαση του ορίου των 1,5 ppm.  

28. Αντιμόνιο σε επίπεδα ανώτερα των επιπέδων αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης δεν 

βρέθηκε στα υπόγεια νερά της λεκάνης Καστοριάς. Αργίλιο βρέθηκε και σε ορισμένες 

γεωτρήσεις (κωδικοί 1612, 1614, 1615, 1616 και 1617) υπάρχει υπέρβαση των ΕΜΣ 

από το αντίστοιχο όριο αργιλίου στα υπόγεια νερά.  

29. Στα ιζήματα της λίμνης της Καστοριάς βρέθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις σε νιτρικά, 

αμμωνιακά, φωσφορικά αλλά και αρσενικό, κάδμιο, μαγγάνιο, μόλυβδο, νικέλιο, χαλκό 

και ψευδάργυρο.  

30. Ορισμένα γεωργικά φάρμακα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ουσιών 

προτεραιότητας των ΠΠΠ ανιχνεύθηκαν στα υδατοσυστήματα της λεκάνης της 

Καστοριάς όπως alachlor, atrazine, bentazone, lindane, chlorpyrifos ethyl και HCB και 

υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ στις Σ.Θ.Δ. 2392, 2346, 2348 και 2390 οφείλονται στο 

chlorpyrifos ethyl και στις Σ.Θ.Δ. 2349, 2394 και 2396 στο lindane. 

31. Οι ετήσιοι μέσοι όροι των αθροισμάτων των συγκεντρώσεων γεωργικών φαρμάκων 

βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και υπάρχουν υπερβάσεις του ορίου των 0,5 ppb 

μόνο στην Σ.Θ.Δ. 2390 που βρίσκεται σε στραγγιστικό στην κατεξοχήν δενδροκομική 

περιοχή της λεκάνης (πεδιάδα Τοιχιού-Μεταμόρφωσης) και στην θέση 2392 που 

βρίσκεται στην περιοχή Κορησού-Μαυροχωρίου ήτοι σε μία περιοχή που επικρατούν 

μεγάλες καλλιέργειες (σιτηρά και αραβόσιτος).  

32. Σε δύο γεωτρήσεις με κωδικούς 1612 και 1624 υπάρχουν υπερβάσεις των 

υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων του ορίου των 0,1 ppb οι οποίες πρέπει να 

ρυπαίνονται από κάποια σημειακή πηγή κρίνοντας από το φάσμα των φαρμάκων που 

ανιχνεύθηκαν και στις συγκεντρώσεις που βρέθηκαν. Η σημειακή πηγή ρύπανσης 

ενδεχομένως να είναι κοινή και για τις δύο γεωτρήσεις καθόσον αυτές βρίσκονται σχετικά 

κοντά η μία στην άλλη. 

33. Καφεΐνη Βρέθηκε σχεδόν σε όλες τις θέσεις επιφανειακών και υπόγειων νερών 

συμπεριλαμβανομένης και της λίμνης Καστοριάς. Οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις 

βρέθηκαν στα δείγματα της λίμνης η οποία ενδεχομένως ρυπαίνεται από υγρά αστικά 
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απόβλητα μέσω των επιφανειακών εισροών ορισμένων ρεμάτων που εκβάλλουν στην 

λίμνη. Η παρουσία καφεΐνης σχεδόν σε όλες τις γεωτρήσεις δείχνει ότι υπάρχει 

άμεση επικοινωνία μεταξύ επιφανειακών και υπόγειων νερών όπως παρουσιάζεται 

και στην ανάλυση των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής. 

34. Κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου (2010-2012) στα υδατοσυστήματα της λεκάνης 

της Καστοριάς ανιχνευθήκαν έστω και μία φορά 62 γεωργικά φάρμακα. Από τις 312 

συνολικά εγγραφές ανιχνεύσεων γεωργικών φαρμάκων οι 13 αφορούν την λίμνη, οι 42 

τα υπόγεια νερά και οι υπόλοιπες τα υπόλοιπα επιφανειακά νερά της λεκάνης.  

35. Στην λίμνη της Καστοριάς ανιχνεύθηκαν τα γεωργικά φάρμακα chlorpyrifos ethyl, HCB, 

pendimethalin και bifenthrin αλλά βρέθηκαν μόνο σε ΙΧΝΗ. Στα υπόγεια νερά όμως 

ανιχνεύθηκε ένας μεγάλος αριθμός γεωργικών φαρμάκων και ορισμένα όπως chlorthal 

dimethyl, fenoxycarb, myclobutanil, fluquinconazole, cyproconazole, tebuconazole, 

σημαντικές συγκεντρώσεις.  

36. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων βρέθηκαν στις Σ.Θ.Δ. 2390 και 

2392 που βρίσκονται σε θέσεις στραγγιστικών και η μεν 2390 στην περιοχή Τοιχιού και η 

2392 στην περιοχή Μαυροχωρίου.  

37. Μεταξύ των γεωργικών φαρμάκων που ανιχνεύθηκαν πέντε φορές και πάνω στα 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Καστοριάς περιλαμβάνονται μόνο 12 γεωργικά φάρμακα 

και από αυτά την μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης έχει το chlorpyrifos ethyl (59) και 

έπονται η terbuthylazine (16), το fluquinconazole (15) και το S-metolachlor (13).  

38. Για την περίοδο 2010-20111, τo εύρος διακύμανσης του 75% των συγκεντρώσεων των 

γεωργικών φαρμάκων που βρέθηκαν στα επιφανειακά νερά της λεκάνης κυμαίνεται από 

0,001 με 0,863 ppb το οποίο δύναται να θεωρηθεί ως το επίπεδο της αναπόφευκτης 

ρύπανσης νερών από την χρήση γεωργικών φαρμάκων. Ασφαλώς υπάρχουν 

ανιχνεύσεις που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο της ανωτέρω διασποράς όμως οι 

υπερβάσεις αυτές οφείλονται σε σημειακές πηγές ρύπανσης. Για το 2012 μόνο ένα 

γεωργικό φάρμακο ανιχνεύθηκε πέντε φορές και πάνω και αυτό είναι το chlorpyrifos 

ethyl για το οποίο το 75% των συγκεντρώσεων κυμαίνεται από 0,001 με 0,12 ppb. 

Συνεπώς το εύρος τιμών από 0,001 με 0,863 ppb με μεγάλη ασφάλεια δύναται να 

αντιπροσωπεύσει την αναπόφευκτη ρύπανση των επιφανειακών νερών για ολόκληρη 

την περίοδο εκτέλεσης του έργου που προκύπτει από την χρήση γεωργικών φαρμάκων 

σύμφωνα με την τοπική γεωργική πρακτική.  

39. Μόνο σε 35 περιπτώσεις υπήρξε κίνδυνος για τους υδρόβιους οργανισμούς και μεταξύ 

των 35 περιπτώσεων οικοτοξικολογικού κινδύνου οι 8 θα συνέβαιναν αν υπόγεια νερά 

χρησιμοποιούνταν για τροφοδοσία επιφανειακών δικτύων και οι 23 περιπτώσεις 
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αφορούν επιφανειακά νερά αλλά ποτέ δεν προκλήθηκε οικοτοξικολογικός κίνδυνος για 

τους υδρόβιους οργανισμούς στο υδατοσύστημα της λίμνης της Καστοριάς. 

40. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Καστοριάς ανιχνεύθηκαν τα κάτωθι γεωργικά 

φάρμακα που δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας στην χώρα μας: lindane, alachlor, 

acetochlor, carbendazim, PCNB. Όμως κανένα γεωργικό φάρμακο από τα ανωτέρω δεν 

βρέθηκε σε συγκεντρώσεις ανώτερες του 0,1 ppb. Άλλωστε συνολικά τα ανωτέρω 

γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν μόνο 8 φορές από τις οποίες οι 4 φορές αφορούν 

γεωτρήσεις και οι άλλες 4 στραγγιστικά. Το ύψος των συγκεντρώσεων και η συχνότητα 

ανίχνευσης υποδηλώνει ότι τα ανωτέρω γεωργικά φάρμακα δεν χρησιμοποιήθηκαν στην 

λεκάνη Καστοριάς κατά την περίοδο 2010-2012 και η παρουσία τους στα 

υδατοσυστήματα της λεκάνης οφείλεται σε παλαιότερες χρήσεις. 

41. Σύγκριση των μέσων όρων των διαφόρων παραμέτρων που αφορούν την λίμνη της 

Καστοριάς με αντίστοιχους μέσους όρους της περιόδου 1999-2000 προκύπτει ότι για 

αρκετές παραμέτρους η κατάσταση είναι σταθερή στα ίδια περίπου επίπεδα με την 

προηγούμενη δεκαετία όπως TDS, αγωγιμότητα, αλατότητα, αλκαλικότητα, 

συγκεντρώσεις φθοριούχων, χλωριούχων, θειικών, καλίου, μαγγανίου, μαγνησίου και 

μολύβδου. Όμως παρατηρείται αύξηση νιτρωδών, νιτρικών, αμμωνιακών και ασβεστίου. 

Η κατάσταση της λίμνης έχει βελτιωθεί όσον αφορά την περιεκτικότητα σε διαλυτό 

οξυγόνο στο παραπυθμένιο στρώμα, αύξηση της στάθμης νερού και μείωση των 

συγκεντρώσεων φωσφορικών, καδμίου, νατρίου, πυριτίου, ψευδαργύρου, βορίου και 

χαλκού. Όμως υπάρχει σημαντική μείωση στον μέσο όρο των τιμών του Redox. 

Λεκάνη Πρεσπών 

1. Το pH του νερού και των δύο λιμνών τόσο στο επιφανειακό όσο και παραπυθμένιο 

στρώμα κυμαίνεται περίπου στο 8,0 με πολύ μικρό εύρος διακύμανσης από θέση σε 

θέση ή κατά την διάρκεια του έτους. 

2. Ο μέσος όρος της θερμοκρασίας στο επιφανειακό νερό της Μεγάλης Πρέσπας 

κυμαίνεται μεταξύ 19,75 με 18,73 oC και μεταξύ 12,18 με 11,95 oC στο παραπυθμένιο 

νερό. Στην Μικρή Πρέσπα ο μέσος όρος της θερμοκρασία στο επιφανειακό νερό 

κυμαίνεται από 18,35 με 19,03 oC και από 15,30 με 17,48 oC στο παραπυθμένιο νερό. 

Οι μέσοι όροι αναφέρονται στην περίοδο 2010-2012. 

3. Η περιεκτικότητα των λιμνών σε διαλυτό οξυγόνο όπως και ο % κορεσμός σε οξυγόνου, 

με ελάχιστες εξαιρέσεις, βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ όλη την διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου.  

4. Αρνητικό Redox, ήτοι αναγωγικές συνθήκες, διαπιστώθηκαν σχεδόν σε όλες τις Σ.Θ.Δ. 

και των δύο λιμνών κατά τις δύο δειγματοληψίες του 2011.  
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5. Οι συγκεντρώσεις του TDS και οι τιμές της αγωγιμότητας και αλατότητας βρίσκονταν σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα καθ όλη την διάρκεια του έργου. 

6. Η διαφάνεια του νερού όπως και το βάθος παρουσιάζουν μεγάλο εύρος διακύμανσης. 

Στην Μεγάλη Πρέσπα η διαφάνεια του νερού κυμάνθηκε από 2,50 με 4,0 μέτρα και η 

στάθμη του νερού κυμάνθηκε από 13,00 με 20,30 μέτρα. Στην Μικρή Πρέσπα η 

διαφάνεια κυμάνθηκε από 0,40 με 2,0 μέτρα και η στάθμη του νερού από 4,90 με 7,50 

μέτρα. Το μεγαλύτερο βάθος βρέθηκε στην Σ.Θ.Δ. 625 που βρίσκεται στα ανοιχτά της 

Μικρολίμνης.  

7. Η αρδευτική ποιότητα των επιφανειακών νερών της λεκάνης Πρεσπών είναι Καλή με 

εξαίρεση την Μικρή Πρέσπα για την οποία η αρδευτική ποιότητα είναι Μέση προς Καλή 

όπως και στην θέση 2371 (υπερχείλιση της Μικρής Πρέσπας προς την Μεγάλη Πρέσπα) 

και τα στραγγιστικά 2370 και 2373. Επίσης Μέση προς Καλή ή Καλή είναι και η 

αρδευτική ποιότητα των γεωτρήσεων.  

8. Οι συγκεντρώσεις χλωριούχων και θειικών βρίσκονται σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα στα 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Πρεσπών και δεν υπάρχουν υπερβάσεις του ορίου των 

ΕΜΣ-ΠΠΠ.  

9. Συγκεντρώσεις βορίου >1,0 mg/L βρέθηκαν μόνο σε μία γεώτρηση (κωδικός 1637). 

10. Οι συγκεντρώσεις νιτρικών στις λίμνες Μικρή και μεγάλη Πρέσπα ενώ βρίσκονταν σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα εντός του 2010, σε ορισμένες θέσεις μέσα στο 2011 και σε άλλες 

μέσα στο 2012 βρέθηκαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει 

υπέρβαση του ορίου των 50 ppm στην θέση με κωδικό 612. Μέτριες και εποχιακά 

υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών επίσης βρέθηκαν στις θέσεις των ρεμάτων όμως οι 

αντίστοιχες ΕΜΣ των θέσεων δεν υπερβαίνουν το όριο των 50 ppm. Υπέρβαση του 

ορίου βρέθηκε σε μία γεώτρηση (κωδικός 1632).  

11. Νιτρώδη βρέθηκαν σε αξιόλογες συγκεντρώσεις σε αρκετές Σ.Θ.Δ. των λιμνών όπως 

στις Σ.Θ.Δ. 612 , 614 και 615 της Μεγάλης Πρέσπας και 621, 622 624, 625, και 626 της 

Μικρής Πρέσπας και σε όλες αυτές τις θέσεις υπάρχει υπέρβαση του ορίου των 0,5 ppm. 

Στα υπόλοιπα επιφανειακά νερά της λεκάνης οι συγκεντρώσεις βρίσκονται σε χαμηλά 

επίπεδα με εξαίρεση τις Σ.Θ.Δ. 2369 και 2371 στις οποίες μόνο υπάρχει υπέρβαση του 

ορίου. Μεταξύ των γεωτρήσεων υπέρβαση υπάρχει μόνο στις γεωτρήσεις 1632 και 

1638. Η γεώτρηση 1638 είναι η γεώτρηση ύδρευσης του Βροντερού και ενδεχομένως 

στο υδροφόρο της γεώτρησης αυτής να στραγγίζουν τα βοθρολύματα του Κοινοτικού 

διαμερίσματος του Βροντερού. Η γεώτρηση βρίσκεται σε υψόμετρο πάνω από 1000 

μέτρα. Το ίδιο συμβαίνει και στην γεώτρηση 1632 του Πλατέως.  
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12. Οι συγκεντρώσεις αμμωνιακών που βρέθηκαν στις Σ.Θ.Δ. του δικτύου της λεκάνης των 

Πρεσπών βρίσκονται γενικά σε χαμηλά επίπεδα με εξαίρεση την Σ.Θ.Δ. 614 της 

Μεγάλης Πρέσπας στην οποία βρέθηκε υπέρβαση του ορίου των 0,5 ppm.  

13. Φθοριούχα βρέθηκαν σε όλες τις Σ.Θ.Δ. του δικτύου των επιφανειακών και υπόγειων 

νερών όμως σε καμία περίπτωση οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν το όριο 

του 1,5 ppm.  

14. Αρσενικό, χαλκός και υδράργυρος σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από το επίπεδο 

αναφοράς της αντιστοίχου μεθόδου ανάλυσης δεν βρέθηκαν στα επιφανειακά και 

υπόγεια νερά της λεκάνης Πρεσπών.  

15. Συγκεντρώσεις καδμίου ανώτερες από το όριο αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης 

βρέθηκαν σε ορισμένες Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών και υπόγειων νερών της λεκάνης 

Πρεσπών και υπερβάσεις των ορίων ΕΜΣ-ΠΠΠ και ΜΕΣ-ΠΠΠ υπάρχουν για τις θέσεις 

611 της Μεγάλης Πρέσπας και τις Σ.Θ.Δ. των στραγγιστικών με κωδικούς 2362, 2363, 

2364, 2366, 2368, 2369, 2371, 2374 και 2375. Κάδμιο βρέθηκε και σε ορισμένες 

γεωτρήσεις όμως σε καμία περίπτωση οι ΕΜΣ των συγκεντρώσεων υπερβαίνουν το 

αντίστοιχο όριο των 5 ppb.  

16. Σημαντικές συγκεντρώσεις μολύβδου βρέθηκαν σε ορισμένες Σ.Θ.Δ. κυρίως των 

επιφανειακών νερών της λεκάνης των Πρεσπών. Υπερβάσεις της ΕΜΣ από την 

αντίστοιχη ΕΜΣ-ΠΠΠ βρέθηκε στις θέσεις 613 (επιφανειακό στρώμα) και 

614(παραπυθμένιο στρώμα) της Μεγάλης Πρέσπας, στις θέσεις 623 (επιφανειακό) και 

625 (παραπυθμένιο) της Μικρής Πρέσπας, και στην θέση 2374 και υπερβάσεις της 

ΜΕΣ-ΠΠΠ στις Σ.Θ.Δ. 2363, 2365, 2369, 2374 και 2375. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση 

μολύβδου των 43,00 ppb βρέθηκε μέσα στο έτος 2011. Χαμηλές συγκεντρώσεις 

μολύβδου βρέθηκαν μόνο σε δύο γεωτρήσεις (κωδικοί 1634 και 1637) και σε αυτές οι 

τιμές των ΕΜΣ δεν υπερβαίνουν το όριο των 10 ppb που είναι το όριο της ανώτατης 

επιτρεπτής συγκέντρωσης για τα υπόγεια νερά.  

17. Χαμηλές συγκεντρώσεις νικελίου βρέθηκαν σε ορισμένες Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών 

νερών της λεκάνης Πρεσπών όμως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση των 

ορίων ΕΜΣ-ΠΠΠ και ΜΕΣ-ΠΠΠ του νικελίου.  

18. Ψευδάργυρος βρέθηκε σε σημαντικές συγκεντρώσεις σε ορισμένες θέσεις επιφανειακών 

νερών της λεκάνης Πρεσπών και υπάρχουν υπερβάσεις της ΕΜΣ-ΠΠΠ στην θέση 616 

της Μεγάλης Πρέσπας και στις Σ.Θ.Δ. με κωδικούς 2362, 2363, 2365, 2367, 2371 και 

2376.  

19. Σημαντικές συγκεντρώσεις μαγγανίου βρέθηκαν σε αρκετές Σ.Θ.Δ. του δικτύου κυρίως 

των επιφανειακών νερών της λεκάνης των Πρεσπών. Υπερβάσεις του ορίου των 50 ppb 
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παρουσιάζουν οι ΕΜΣ των συγκεντρώσεων στις Σ.Θ.Δ. των λιμνών 614 της μεγάλης 

Πρέσπα και 621 και 624 της Μικρής Πρέσπα και στα στραγγιστικά 2361, 2362, 2363, 

2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2373, 2374 και 2376 δηλαδή στις περισσότερες 

Σ.Θ.Δ. του επιφανειακού δικτύου των Πρεσπών. Η υψηλότερη συγκέντρωση (1,587 

ppm) βρέθηκε στην θέση 2374 το οποίο είναι ένα ρέμα στις Καρυές Πρεσπών. Μαγγάνιο 

βρέθηκε και σε ορισμένες γεωτρήσεις με υπερβάσεις των 50 ppb από τις ΕΜΣ των 

γεωτρήσεων 1633 και 1634.  

20. Ο σίδηρος επίσης βρίσκεται σε αφθονία στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Πρεσπών 

και σε αρκετές θέσεις υπάρχει υπέρβαση των ΕΜΣ από το όριο των 200 ppb. Υπέρβαση 

των ΕΜΣ βρέθηκε στην θέση 626 της Μικρής Πρέσπας και στα στραγγιστικά 2361, 2363, 

2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2374 και 2376. Η υψηλότερη συγκέντρωση (7,358 

ppm) βρέθηκε στην Σ.Θ.Δ. με κωδικό 2363 (ρέμα Οξυάς). Σίδηρος βρέθηκε και στις 

γεωτρήσεις 1631 και 1635 αλλά οι ΕΜΣ δεν υπερβαίνουν το όριο των 200 ppb.  

21. Αντιμόνιο και αργίλιο σε επίπεδα ανώτερα των επιπέδων αναφοράς των μεθόδων 

ανάλυσης, αντίστοιχα, δεν βρέθηκαν στις Σ.Θ.Δ. της λεκάνης των Πρεσπών.  

22. Οι συγκεντρώσεις νιτρικών, αμμωνιακών και φωσφορικών στα ιζήματα των λιμνών είναι 

από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις που βρέθηκαν μεταξύ όλων των λιμνών του έργου. 

Επίσης σημαντικές είναι και οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων αρσενικού και 

μολύβδου και ιδιαιτέρως κασσιτέρου, ψευδαργύρου αλλά κυρίως σιδήρου που είναι από 

τις υψηλότερες συγκεντρώσεις που βρέθηκαν στα ιζήματα όλων των λιμνών. Μεταξύ 

των Σ.Θ.Δ. της Μεγάλης Πρέσπας στην θέση 612 της Μεγάλης Πρέσπας βρέθηκαν οι 

υψηλότερες συγκεντρώσεις πολλών ανιόντων και κατιόντων σε σχέση με τις αντίστοιχες 

συγκεντρώσεις που βρέθηκαν στα ιζήματα των υπολοίπων θέσεων των Πρεσπών. Η 

ρύπανση των ιζημάτων της μεγάλης Πρέσπας πρέπει να προέρχεται και από 

πηγές εκτός συνόρων. 

23. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης των Πρεσπών ανιχνεύθηκε περιορισμένος αριθμός 

γεωργικών φαρμάκων που ανήκουν στα ΠΠΠ και σε αυτά περιλαμβάνονται τα HCB, 

chlorpyrifos ethyl, lindane, isoproturon, alachlor, bentazone, atrazine, dimethoate, 

coumaphos, endosulfan sulphate, 2,4-D και trifluralin. Όμως υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ 

βρέθηκε μόνο για το lindane στις Σ.Θ.Δ. της Μικρής Πρέσπας (Σ.Θ.Δ. με κωδικούς 613, 

621 και 625) και στα στραγγιστικά 2362, 2363, 2367, 2370 και 2371.  

24. Ο μέσος όρος των ετήσιων αθροισμάτων των συγκεντρώσεων γεωργικών φαρμάκων 

υπερβαίνει το 0,5 ppb μόνο στις θέσεις 615 της Μεγάλης Πρέσπας και 625 της Μικρής 

Πρέσπας και στην θέση 2373 των στραγγιστικών που βρίσκεται σε ρέμα που εκβάλλει 

στην Μικρή Πρέσπα. 
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25. Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων σε συγκεντρώσεις υψηλότερες του 0,1 ppb 

βρέθηκαν στις γεωτρήσεις με κωδικούς 1631, 1632, 1634, 1635, 1637 και 1638. Στα 

υπόγεια νερά ανιχνεύθηκε σημαντικός αριθμός γεωργικών φαρμάκων όμως σε 

σημαντικές συγκεντρώσεις >0,1 ppb βρέθηκε μόνο το etridiazole. Στις γεωτρήσεις 1632 

και 1638 βρέθηκε επιπλέον diphenylamine και tebuconazole σε συγκεντρώσεις που 

υπερβαίνουν το 0,1 ppb.  

26. Η παρόμοια διακύμανση των μέσων όρων των συγκεντρώσεων των νιτρικών, θειικών 

και χλωριούχων στις Σ.Θ.Δ. των υπόγειων νερών και στις Σ.Θ.Δ. των στραγγιστικών της 

λεκάνης Πρεσπών σημαίνει ότι υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ των 

επιφανειακών και υπόγειων νερών όπως παρουσιάζεται και στην ανάλυση των 

υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής. 

27. Η παρουσία υψηλών μέσων όρων των συγκεντρώσεων φωσφορικών και ολικού 

φωσφόρου στην Σ.Θ.Δ. 623 της Μικρής Πρέσπας αλλά και σε θέσεις στραγγιστικών 

όπως στην 2368 και 2376 υποδηλώνει την ρύπανση από αστικά απόβλητα.  

28. Παρατηρούνται αυξημένες συγκεντρώσεις φωσφορικών και ολικού φωσφόρου σε 

ορισμένες γεωτρήσεις όπως οι γεωτρήσεις με κωδικούς 1632 και 1639. Δεδομένου ότι τα 

εδάφη είναι πολύ διαπερατά τα υπόγεια υδροφόρα πρέπει να επηρεάζονται ποιοτικά 

από την στράγγιση βοθρολυμάτων. 

29. Οι τιμές των BOD5, COD και η συγκέντρωση της χλωροφύλλης στα δείγματα των νερών 

των λιμνών βρίσκονται κάτω από τα όρια αναφοράς των μεθόδων ανάλυσης. Επίσης η 

οικολογική ποιότητα των νερών σε όλα τα στραγγιστικά βρίσκεται σε αποδεκτά επίπεδα. 

30. Καφεΐνη βρέθηκε σχεδόν σε όλα τα επιφανειακά νερά της λεκάνης Πρεσπών. Σε όλες τις 

Σ.Θ.Δ. της Μεγάλης Πρέσπας και μάλιστα σε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις στην 

θέση 615/616 που βρίσκεται απέναντι από τον Δήμο Λαιμού, σε όλες τις Σ.Θ.Δ. της 

μικρής Πρέσπας, σε όλα τα ρέματα που εκβάλουν στις δύο λίμνες και στις περισσότερες 

γεωτρήσεις (κωδικοί 1631, 1632, 1633, 1638 και 1639) βρέθηκε καφεΐνη. Οι γεωτρήσεις 

1638 και 1639 είναι οι γεωτρήσεις ύδρευσης του Βροντερού και της Πύλης, αντίστοιχα.  

31. Η γενικευμένη παρουσία καφεΐνης σε όλα τα επιφανειακά και υπόγεια νερά υποδηλώνει 

ότι τα αστικά απόβλητα επεξεργασμένα ή μη με τα διάφορα ρέματα καταλήγουν στις δύο 

λίμνες και φυσικά καθοδόν ποσότητες εκπλύνονται προς τα υπόγεια υδροφόρα. Δεν 

είναι τυχαίο ότι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις καφεΐνης (΄>5,00 ppb) βρέθηκαν στην 

Μεγάλη Πρέσπα στην Σ.Θ.Δ. 615/616 που βρίσκεται απέναντι από τον Λαιμό και Αγ. 

Γερμανό που είναι η περισσότερο πυκνοκατοικημένη περιοχή της λεκάνης.  

32. Σημαντικές συγκεντρώσεις καφεΐνης βρέθηκαν ακόμη και στο νερό του ποταμού του Αγ. 

Γερμανού στην θέση 2369 και παρακάτω στην θέση 2376 που βρίσκεται ανάντη της 
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εκβολής στην Μεγάλη Πρέσπα. Αναφέρεται ιδιαίτερα ο ποταμός του Αγ. Γερμανού διότι 

στην θέση 2369 κατά τις επιτόπου μετρήσεις η αγωγιμότητα του νερού βρέθηκε 

επανειλημμένως σε μηδενικά επίπεδα που σημαίνει ότι το νερό αυτό από την άποψη 

αλάτων είναι καθαρότερο από απεσταγμένο νερό ενώ όπως προκύπτει είναι πλούσιο σε 

οργανικό φορτίο αστικών αποβλήτων. 

33. Στις δύο αυτές λίμνες ανιχνεύθηκαν έστω και μία φορά τα γεωργικά φάρμακα HCB, 

pirimiphos methyl, etridiazole, pentachlorophenol, lindane, chlorthal dimethyl, 

alphamethrin, propoxur, isoproturon, PCNB, pendimethalin, malathion και chlorpyrifos 

ethyl. Όμως σε σημαντικές συγκεντρώσεις που κυμαίνονται από 0,2 με 0,5 ppb στα 

δείγματα των λιμνών βρέθηκε μόνο το μυκητοκτόνο etridiazole.  

34. Στα δείγματα των γεωτρήσεων επίσης ανιχνεύθηκε σημαντικός αριθμός γεωργικών 

φαρμάκων όπως chlorthal dimethyl, etridiazole, HCB, pirimiphos methyl, lindane, PCNB, 

diphenylamine, alphamethrin, carbendazim, tebuconazole, diuron, myclobutanil όμως 

μόνο το etridiazole, diphenylamine και tebuconazole βρέθηκαν σε συγκεντρώσεις >0,1 

ppb. 

35. Στα στραγγιστικά της λεκάνης Πρεσπών ανιχνεύθηκαν έστω και μία φορά 34 γεωργικά 

φάρμακα.  

36. Τα γεωργικά φάρμακα που βρέθηκαν με την μεγαλύτερη συχνότητα και στις υψηλότερες 

συγκεντρώσεις είναι το etridiazole, bitertanol, carbendazim, myclobutanil, tebuconazole, 

chlorthal dimethyl και το ακαρεοκτόνο propargite. Η υψηλότερη συγκέντρωση που 

βρέθηκε είναι αυτή του 0,788 ppb για το etridiazole στην γεώτρηση 1631.  

37. Τα γεωργικά φάρμακα που έχουν την μεγάλη συχνότητα ανίχνευσης στα στραγγιστικά 

είναι τα ίδια που βρέθηκαν και στα δείγματα των λιμνών αλλά και στα υπόγεια νερά.  

38. Η παρουσία καφεΐνης στα υπόγεια νερά και η διαπίστωση της έκπλυσης πολλών 

γεωργικών φαρμάκων επίσης προς τα υπόγεια νερά υποδηλώνει ότι τα εδάφη της 

λεκάνης είναι πολύ ευαίσθητα στην έκπλυση οργανικών ουσιών που προκαλεί ρύπανση 

των υπόγειων υδροφόρων.  

39. Το ενδιαφέρον είναι στην λεκάνη των Πρεσπών ότι δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη 

σημειακών πηγών ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων νερών, αν και υπάρχει μία 

Δημοτική εγκατάσταση πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων σε ακατάλληλη τοποθεσία 

(κοντά στην θέση 2369) του ποταμού Αγ. Γερμανού. 

40. Κατά την χρονική περίοδο 2010-2011 εκτέλεσης του έργου ανιχνεύθηκαν 5 φορές και 

πάνω 20 γεωργικά φάρμακα από τα οποία την μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης είχε 

το chlorpyrifos ethyl (36 ανιχνεύσεις) και έπονται HCB (22 ανιχνεύσεις), etridiazole (15 

ανιχνεύσεις) και propargite (13 ανιχνεύσεις). H επεξεργασία των αποτελεσμάτων με Box 
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Plots έδειξε ότι το 75% των συγκεντρώσεων που βρέθηκαν κυμαίνονται από 0,001 

με 0,633 ppb. Όμως υπάρχουν και μέγιστες συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το 

ανώτατο όριο όπως για τα μυκητοκτόνα bitertanol (0,778 ppb) και etridiazole (0,784 

ppb).  

41. Για το 2012 μόνο 6 γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν 5 φορές και πάνω (alphamethrin, 

bentazone, lindane, diphenylamine, etridiazole, pentachlorophenol) και την μεγαλύτερη 

συχνότητα (8 φορές) είχε το bentazone και το etridiazole. Τα αποτελέσματα της 

επεξεργασίας με Box Plots δεν είναι αξιόπιστα καθόσον οι περισσότερες ανιχνεύσεις 

ήταν στο επίπεδο των ΙΧΝΩΝ. Πάντως η υψηλότερη συγκέντρωση που βρέθηκε ήταν τα 

0,124 ppb για το bentazone. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι από την χρήση των 

γεωργικών φαρμάκων κάτω από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες των Πρεσπών και την 

τοπική γεωργική πρακτική των αγροτών το επίπεδο της αναπόφευκτης ρύπανσης των 

υδατοσυστημάτων της λεκάνης των Πρεσπών δεν υπερβαίνει το όριο του 0,633 με 0,784 

ppb.  

42. Στην περίοδο 2010-2012 υπήρξε οικοτοξικολογικός κίνδυνος μόνο 23 φορές (RQ>1,0). 

O κίνδυνος στις 23 αυτές περιπτώσεις προκλήθηκε από τα γεωργικά φάρμακα 

chlorpyrifos ethyl, alphamethrin, carbendazim, PCNB και propargite. Στις Σ.Θ.Δ. των 

λιμνών υπήρξε κίνδυνος μόνο μία φορά στην Σ.Θ.Δ. με κωδικό 621 (Μικρή Πρέσπα) 

λόγω παρουσίας του PCNB. 

43. Συνεπώς παρόλο που ανιχνεύθηκαν πολύ συχνά γεωργικά φάρμακα στις Σ.Θ.Δ. των 

λιμνών και μάλιστα σε σημαντικές συγκεντρώσεις, το οικοσύστημα της Μεγάλης 

Πρέσπας δεν κινδύνεψε από την παρουσία γεωργικών φαρμάκων ούτε μία φορά.  

44. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Πρεσπών ανιχνεύθηκαν τα εξής γεωργικά φάρμακα 

που δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας στη χώρα μας: acetochlor, alachlor, carbendazim, 

carbofuran, isoproturon, coumaphos, lindane, PCNB, pentachlοrophenol, prometryne, 

trifluralin και HCB. Όμως μεταξύ αυτών μόνο τα carbendazim, isoproturon και 

coumaphos βρέθηκαν σε συγκεντρώσεις >0,1 ppb και μεταξύ αυτών προκύπτει ότι μόνο 

το carbendazim πρέπει να είχε χρησιμοποιηθεί κατά την καλλιεργητική περίοδο 

του 2011, σε περιορισμένη βέβαια έκταση, καθόσον βρέθηκε σε συγκεντρώσεις που 

κυμαίνονται από 0,72 με 0,415 ppb κατά την διάρκεια του Αυγούστου, 2011 στο 

στραγγιστικό με κωδικό 2365 που βρίσκεται στην περιοχή της Οξυάς. Το isoproturon 

βρέθηκε μία φορά στην συγκέντρωση 0,144 ppb στην Σ.Θ.Δ. 616 της Μεγάλης Πρέσπας 

και δεδομένου ότι δεν βρέθηκε ούτε σε ΙΧΝΗ σε άλλη θέση της λεκάνης Πρεσπών 

πρέπει να προέρχεται από εισροές από την περιοχή των Σκοπίων. Το coumaphos 

επίσης βρέθηκε μόνο μία φορά στην συγκέντρωση του 0,1 ppb στην θέση 2374 που 
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βρίσκεται σε στραγγιστικό στις Καρυές και ενδεχομένως να προέρχεται από παλαιότερη 

χρήση.  

45. Από την σύγκριση των μέσων όρων μετρήσεων που έγιναν την περίοδο 1999-2000 στις 

λίμνες των Πρεσπών με τους αντίστοιχους μέσους όρους της περιόδου 2010-2012 

προκύπτει ότι οι μέσοι όροι του pH, του διαλυτού οξυγόνου, του TDS, της αγωγιμότητας, 

της αλατότητας και της αλκαλικότητας παραμένουν μέσα στο ίδιο εύρος τιμών και στις 

δύο λίμνες. Μεταξύ των υπολοίπων παραμέτρων παρατηρείται αυξητική τάση εντός της 

περιόδου 2010-2012 για τα φθοριούχα, χλωριούχα, νιτρώδη, αμμωνιακά και κυρίως 

νιτρικά και για όλα σχεδόν τα μέταλλα όπως και της SAR. Μείωση παρατηρείται μόνο 

στον μέσο όρο του ολικού ψευδαργύρου και στις τιμές τoυ Redox οι οποίες ενώ κατά την 

περίοδο 1999-2000 υποδείκνυαν ισχυρά οξειδωτικές συνθήκες κατά το 2010-2012 

δείχνουν ασθενείς οξειδωτικές προς αναγωγικές συνθήκες και αυτό είναι και σε 

συμφωνία με τις αυξημένες συγκεντρώσεις των νιτρωδών και αμμωνιακών που 

βρέθηκαν στις λίμνες. Επιπλέον στην Μικρή Πρέσπα η διαφάνεια της λίμνης , όπως 

προκύπτει από τις τιμές του δίσκου Secchi, έχει μειωθεί αν και η στάθμη της λίμνης έχει 

αυξηθεί κατά την περίοδο 2010-2012. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις αζωτούχων 

ανιόντων όπως και η παρουσία καφεΐνης συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι η κύρια 

ρύπανση της Μικρής Πρέσπας αλλά και της Μεγάλης Πρέσπας προέρχεται από την 

απόρριψη αστικών αποβλήτων. 

Λεκάνη Αλιάκμονα 

1. Ο μέσος όρος του pH κυμαίνεται μεταξύ 8,0 με 8,3 σε όλες τις Σ.Θ.Δ. του ποταμού 

Αλιάκμονα. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στις περισσότερες Σ.Θ.Δ. των στραγγιστικών 

κυμαίνεται μεταξύ 7 και 8. Οι μέσοι όροι αφορούν τις μετρήσεις που έγιναν καθ όλη την 

διάρκεια εκτέλεσης του έργου (2010-2012). 

2. Ο μέσος όρος της θερμοκρασίας κυμαίνεται από 16,62 oC στην Σ.Θ.Δ. 32 (Νεάπολη 

Κοζάνης) με 12,67 oC στην θέση 29, ανάντη της εκβολής του Αλιάκμονα στον Θερμαϊκό 

Κόλπο. Αυτό είναι παράδοξο λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση θερμοκρασία του 

Αλιάκμονα στο Κάτω Νεστόριο είναι 15,40 oC.  

3. Οι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων του TDS και των τιμών της αγωγιμότητας στις Σ.Θ.Δ. 

των επιφανειακών νερών της λεκάνης του Αλιάκμονα βρίσκονται σε μέτρια έως χαμηλά 

επίπεδα <500 mg/L και <800 μS/cm, αντίστοιχα. Οι τιμές του TDS και τις αγωγιμότητας 

βρίσκονται σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα στις Σ.Θ.Δ. των γεωτρήσεων. Σε δύο 

γεωτρήσεις (κωδικοί 1642 και 1647) οι συνθήκες εποχιακά είναι αναγωγικές (αρνητικό 

redox). 
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4. Η αρδευτική ποιότητα του ποταμού Αλιάκμονα είναι Μέση προς Καλή. Μέση προς Καλή 

είναι και η αρδευτική ποιότητα των υπόλοιπων επιφανειακών νερών της λεκάνης 

Αλιάκμονα με ελάχιστες εξαιρέσεις που έχουν ποιότητα Μέση προς Μέτρια ή Καλή. 

Επίσης Μέση προς Καλή ή Μέση προς Μέτρια είναι και η αρδευτική ποιότητα των 

γεωτρήσεων.  

5. Οι συγκεντρώσεις χλωριούχων και θειικών βρίσκονται σε χαμηλά σχετικά επίπεδα στα 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Αλιάκμονα και δεν υπάρχουν υπερβάσεις του ορίου των 

ΕΜΣ-ΠΠΠ.  

6. Συγκεντρώσεις βορίου >1,0 mg/L βρέθηκαν μόνο εντός του 2010 και μόνο στις Σ.Θ.Δ. 

του ποταμού Αλιάκμονα. 

7. Στις Σ.Θ.Δ. της λεκάνης του Αλιάκμονα που βρίσκονται στην Δυτική Μακεδονία 

αρχίζοντας από τον Λαδοπόταμο που πηγάζει από το Βίτσι στην θέση 2342 (γέφυρα 

Κρυσταλλοπηγής) υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ σε Pb, Cu, Zn, Mn και Fe ενώ 

στην θέση 2343 που βρίσκεται κατάντη (Κορομηλιά) δεν υπάρχουν υπερβάσεις που 

σημαίνει ότι ενδιάμεσα υπάρχουν εισροές που μεταβάλλουν την σύσταση του νερού. 

Στον Αλιάκμονα στην θέση 2352 στο Κάτω Νεστόριο (πηγές Γράμμου) υπάρχει 

υπέρβαση των ορίων ΠΠΠ σε Pb. Κατάντη της θέσης 2352 που βρίσκεται η εκβολή του 

Λαδοπόταμου και κατάντη της εκβολής του Λαδοπόταμου βρίσκεται η θέση 2344 

(Χιλιόδενδρο), που επίσης έχει υπέρβαση σε Pb. Κατάντη της θέσης στο Χιλιόδενδρο 

βρίσκεται η θέση με κωδικό 2350 (Αλιάκμονας στο Αργος Ορεστικό) όπου βρέθηκε ότι 

υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ σε Pb, Ni, Sn και Mn. Κατάντη της θέσης 2350 

εκβάλει στον Αλιάκμονα το Γκιόλι της Καστοριάς (κωδικός 2341) στο οποίο βρέθηκε 

υπέρβαση των ορίων ΠΠΠ σε Pb, Sn και επίσης βρέθηκε σημαντική συγκέντρωση Cu, 

χωρίς βέβαια να υπάρχει υπέρβαση του σχετικού ορίου των ΠΠΠ. Κατάντη της εκβολής 

από το Γκιόλι βρίσκεται η θέση 32 του Αλιάκμονα στην Νεάπολη Κοζάνης όπου βρέθηκε 

υπέρβαση μόνο σε Zn. Κατάντη της Θέσης 32 εκβάλλουν στον Αλιάκμονα πολλοί 

παραπόταμοι όπως η Πραμόριτσα (2311) με υπερβάσεις σε Cd, Pb και Sn, ο Βενέτικος 

(2312 και 1214) με υπερβάσεις σε Cd, Pb, Sn, Mn, o Γρεβενίτης (2313) με υπερβάσεις 

σε Pb και Sn , και ένας άλλος παραπόταμος (2315) με υπερβάσεις σε Cd και Pb. 

Κατάντη της εκβολής όλων των παραποτάμων που αναφέρθηκαν παραπάνω βρίσκεται 

το Φράγμα Πολυφύτου όπου βρίσκεται η Σ.Θ.Δ. 31 στην γέφυρα των Σερβίων. Στην 

θέση αυτή δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων ΠΠΠ σε κανένα από τα βαρέα μέταλλα. 

Προφανώς η σύσταση των υδάτων όλων των παραποτάμων που εκβάλλουν στον 

Αλιάκμονα, λόγω του ότι οι παροχές τους είναι μικρές, δεν μεταβάλλουν σημαντικά την 

σύσταση του νερού και ο Αλιάκμονας διατηρεί την σύσταση του νερού που είχε στην 

Σ.Θ.Δ. 32. Κατάντη της θέσης 31 βρίσκεται η Σ.Θ.Δ. 30 στο φράγμα της Αγίας Βαρβάρας 
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στην οποία υπάρχει υπέρβαση του ορίου ΠΠΠ μόνο για τον ψευδάργυρο. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι υπερβάσεις ψευδαργύρου στις θέσεις 32 και 30 του Αλιάκμονα αφορούν 

μόνο το 2010. Στο τμήμα της λεκάνης του Αλιάκμονα που βρίσκεται στην Κεντρική 

Μακεδονία, όπως αναφέρθηκε ο Αλιάκμονας στην θέση 30 (φράγμα Αγ. Βαρβάρας) για 

το 2010 έχει υπέρβαση των ορίων ΠΠΠ μόνο για ψευδάργυρο και στην Σ.Θ.Δ. 29 που 

βρίσκεται κατάντη και ανάντη της εκβολής του υπάρχει υπέρβαση του ορίου ΠΠΠ μόνο 

για τον ψευδάργυρο και για το 2012. Μεταξύ των θέσεων 30 και 29 του Αλιάκμονα 

εκβάλλει ο Αλμωπαίος (Μογλένιτσα) στον οποίο υπάρχει η θέση 2305 και στην συνέχεια 

ενωμένος με ρέματα της Αραβησού μετονομάζεται σε Τάφρο 66 (κωδικοί 2316, 2318, 

2384, 2303, 2301). Στην Τάφρο 66 εκβάλλουν ο Τριπόταμος (2382), το ρέμα Αραπίτσα 

(2302 και 2385) και πολλά στραγγιστικά και άλλα ρέματα. Στην Τάφρο 66 στην θέση 

2316 που βρίσκεται στην Κουλούρα, ανάντη της τάφρου από την εκβολή της στον 

Αλιάκμονα, υπάρχει υπέρβαση των ορίων ΠΠΠ μόνο σε μόλυβδο και κασσίτερο. Στο 

ρέμα Αραπίτσα (ποταμός της Νάουσας) στην θέση 2302 υπάρχουν υπερβάσεις των 

ορίων ΠΠΠ για κάδμιο, μόλυβδο και κασσίτερο και στην θέση 2385 σε ψευδάργυρο και 

κασσίτερο. Στον Τριπόταμο (ποταμός της Βέροιας) στον οποίο βρίσκεται η Σ.Θ.Δ. με 

κωδικό 2382 υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ σε μόλυβδο και κασσίτερο.  

8. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η παρουσία βαρέων (τοξικών) μετάλλων στα 

υδατοσυστήματα της λεκάνης του Αλιάκμονα δεν είναι μόνιμη και σταθερή κατάσταση. 

Οι υπερβάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω προέρχονται από παροδικές καταστάσεις 

που συμβαίνουν μία ή δύο φορές ετησίως και σε ελάχιστες περιπτώσεις με μεγαλύτερη 

ετήσια συχνότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι πηγές προέλευσης είναι φυσικές και 

ανεξέλεγκτες.  

9. Οι συγκεντρώσεις των ανιόντων (νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνιακά, φωσφορικά, χλωριούχα 

και φθοριούχα), σε σύγκριση με τις συγκεντρώσεις που βρέθηκαν στα ιζήματα των 

υπόλοιπων ποταμών του έργου, βρίσκονται σε μέτρια επίπεδα και οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις, με ελάχιστες εξαιρέσεις, βρέθηκαν στα ιζήματα της Σ.Θ.Δ. 29 που 

βρίσκεται ανάντη του δέλτα του Αλιάκμονα. Οι συγκεντρώσεις αρσενικού και καδμίου 

βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα στα ιζήματα του Αλιάκμονα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 

επίπεδα των συγκεντρώσεων που βρέθηκαν στα ιζήματα των άλλων ποταμών του 

έργου. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις αρσενικού κυμαίνονται από 9,00 με 6,65 ppm στις 

θέσεις 32 και 29 του Αλιάκμονα (διακρίνοντας μία μείωση κατά μήκος του ποταμού) ενώ 

η υψηλότερη συγκέντρωση αρσενικού που βρέθηκε, μεταξύ όλων των ποταμών, 

ανέρχεται σε 29 ppm και βρέθηκε στην θέση 37 του Πηνειού. Η υψηλότερη συγκέντρωση 

καδμίου βρέθηκε στο ίζημα της θέσης 29 και ανέρχεται σε 1,7 ppm ενώ η υψηλότερη 

συγκέντρωση, μεταξύ όλων των ποταμών, ανέρχεται σε 17,0 ppm και βρέθηκε στην 
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θέση 71 του Πάμισου. Οι συγκεντρώσεις μολύβδου, κασσιτέρου, ψευδαργύρου και 

μαγγανίου βρίσκονται σε μέτρια επίπεδα στα ιζήματα του Αλιάκμονα, σε σχέση με τα 

αντίστοιχα επίπεδα των συγκεντρώσεων που βρέθηκαν στα ιζήματα των υπόλοιπων 

ποταμών, και μειώνονται οι συγκεντρώσεις αυτές κατά την πορεία του ποταμού προς 

την εκβολή του. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις μολύβδου, κασσιτέρου, ψευδαργύρου και 

μαγγανίου στα ιζήματα των θέσεων 32 με 29 του Αλιάκμονα κυμαίνονται από 8,8 με 5,6, 

19,1 με 13,1, 84 με 65,5, 1243 με 558 ppm, αντίστοιχα. Οι συγκεντρώσεις χαλκού και 

σιδήρου στα ιζήματα του Αλιάκμονα επίσης βρίσκονται σε μέτρια επίπεδα, σε σύγκριση 

με τα επίπεδα των συγκεντρώσεων που βρέθηκαν στα ιζήματα των υπόλοιπων 

ποταμών και παραμένουν περίπου σε σταθερά επίπεδα κατά μήκος του ποταμού. Οι 

συγκεντρώσεις νικελίου και χρωμίου που βρέθηκαν στα ιζήματα του Αλιάκμονα είναι από 

τις υψηλότερες που βρέθηκαν μεταξύ όλων των ποταμών του έργου. Στην ακρίβεια στην 

θέση 30 του Αλιάκμονα (Φράγμα Αγ. Βαρβάρας) βρέθηκε η υψηλότερη συγκέντρωση 

χρωμίου (369,3 ppm) που βρέθηκε μεταξύ όλων των ποταμών. Επίσης στην ίδια θέση 

βρέθηκε η δεύτερη υψηλότερη συγκέντρωση νικελίου (397,6 ppm). Οι συγκεντρώσεις 

νικελίου και χρωμίου είναι σε χαμηλότερα επίπεδα στα ιζήματα της θέσης 29 όπως και 

στην θέση 32 (Γέφυρα της Νεάπολης) που σημαίνει ότι ο εμπλουτισμός σε φερτά υλικά 

που περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις νικελίου και χρωμίου γίνεται μεταξύ των Σ.Θ.Δ. 

31 και 30.  

10. Υπερβάσεις των σχετικών ορίων για τα υπόγεια νερά βρέθηκαν στις γεωτρήσεις με 

κωδικούς 1646 και 1647 για μόλυβδο, στην γεώτρηση με κωδικό 1651 για χρώμιο και 

στην γεώτρηση με κωδικό 1644 για μαγγάνιο.  

11. Χαμηλές με μέτριες συγκεντρώσεις νιτρικών βρέθηκαν στις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών 

νερών της λεκάνης Αλιάκμονα με υπερβάσεις του ορίου των 50 ppm μόνο σε ορισμένες 

γεωτρήσεις (1642, 1646 και 1651).  

12. Νιτρώδη και αμμωνιακά βρέθηκαν σε χαμηλές συγκεντρώσεις στις Σ.Θ.Δ. του δικτύου 

ελέγχου της λεκάνης Αλιάκμονα με ελάχιστες εξαιρέσεις. Στις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών 

νερών με κωδικούς 2341, 2382, 2383, και στην γεώτρηση 1647 οι αντίστοιχες τιμές των 

ΕΜΣ υπερβαίνουν το όριο των 0,5 ppm. Η υψηλότερη συγκέντρωση νιτρωδών (23,93 

ppm) βρέθηκε στην γεώτρηση 1647. Η γεώτρηση αυτή βρίσκεται νότια του Αιγινίου. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στην ίδια γεώτρηση πέραν των υψηλών 

συγκεντρώσεων σε νιτρώδη και αμμωνιακά και το Redox του νερού βρίσκεται σε 

αναγωγικές συνθήκες γεγονός που είναι σε συμφωνία με τις υψηλές συγκεντρώσεις 

νιτρωδών και αμμωνιακών.  

13. Ασφαλώς το γεγονός ότι υπάρχει υπέρβαση νιτρωδών και αμμωνιακών στις θέσεις 2341 

και 2382 που βρίσκονται επάνω στο Γκιόλι της Καστοριάς και στον Τριπόταμο, 
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αντίστοιχα, οφείλεται στο ότι στο μεν Γκιόλι η Σ.Θ.Δ. 2341 βρίσκεται κατάντη της εκβολής 

των υγρών αποβλήτων του Σταθμού Επεξεργασίας Αστικών αποβλήτων της Καστοριάς 

και στον Τριπόταμο λόγω του ότι η Σ.Θ.Δ. 2382 βρίσκεται κατάντη του Σταθμού 

επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων της Βέροιας και περιχώρων αλλά και της 

Βιομηχανικής ζώνης της Βέροιας.  

14. Φθοριούχα βρέθηκαν σε χαμηλές συγκεντρώσεις σε διάφορες Σ.Θ.Δ. των 

υδατοσυστημάτων της λεκάνης Αλιάκμονα και σε καμία περίπτωση δεν βρέθηκε 

υπέρβαση του ορίου των 1,5 ppm. 

15. Οι τιμές BOD5 και COD βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα αναφοράς των μεθόδων 

προσδιορισμού και η οικολογική ποιότητα βρίσκεται σε αποδεκτά επίπεδα σε όλες τις 

Σ.Θ.Δ. των στραγγιστικών. 

16. Καφεΐνη βρέθηκε σε όλες τις θέσεις των επιφανειακών νερών συμπεριλαμβανομένου και 

του Αλιάκμονα. Καφεΐνη βρέθηκε μόνο σε δύο γεωτρήσεις (κωδικοί 1644 και 1651) και 

μόνο κατά την δειγματοληψία του 2012. 

17. Κατά την διάρκεια 2010-2012 ανιχνεύθηκαν έστω και μία φορά 130 γεωργικά φάρμακα 

στα υδατοσυστήματα της λεκάνης του Αλιάκμονα. Από τις 1924 εγγραφές ανιχνεύσεων 

υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων που έγιναν οι 650 αφορούν μία και μόνο Σ.Θ.Δ. με 

κωδικό 2383. Επίσης οι υψηλότερες συγκεντρώσεις που αγγίζουν τα 300 ppb για το 

fluometuron και συγκεντρώσεις που κυμαίνονται 5-50 ppb για μεγάλο αριθμό φαρμάκων 

βρέθηκαν στην θέση αυτή η οποία βρίσκεται επάνω σε ρέμα στην περιοχή του Δήμου 

Ειρηνούπολης και στο Κοινοτικό Διαμέρισμα Παλιάς Λυκογιάννης. Στην θέση αυτή 

υπάρχει Δημοτική εγκατάσταση γεμίσματος/πλυσίματος ψεκαστήρων και συνιστά 

όχι μόνο μία σοβαρότατη πηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος αλλά και Δημόσιο 

κίνδυνο για την υγεία των δημοτών της περιοχής.  

18. Στην υπολεκάνη του Αλιάκμονα που βρίσκεται στην Δυτική Μακεδονία εντός του 2011 τα 

αθροίσματα των συγκεντρώσεων των γεωργικών φαρμάκων και οι αντίστοιχοι ετήσιοι 

μέσοι βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν τα όρια 

των 0,5 και 0,1 ppb, αντίστοιχα. Κατά το 2012 στην Δυτική Μακεδονία, οι συγκεντρώσεις 

ορισμένων γεωργικών φαρμάκων βρέθηκαν ελαφρά αυξημένες στην Σ.Θ.Δ. 30 του 

Αλιάκμονα, στην θέση 2311 της Πραμόριτσα και στις Σ.Θ.Δ. 2315, 2352, 2344 και 2350. 

19. Στην υπολεκάνη του Αλιάκμονα που βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία κατά το 2011 

στις θέσεις 2383 και 2381 που συνδέονται με σημειακές πηγές τα ετήσια αθροίσματα 

υπερβαίνουν τα 800 και 100 ppb, αντίστοιχα. Τα ετήσια αθροίσματα για τις υπόλοιπες 

Σ.Θ.Δ. της Κεντρικής Μακεδονίας κυμαίνονται από 0,05 με 9,0 ppb και οι υψηλότερες 

τιμές με εξαίρεση την Σ.Θ.Δ. 2380, όλες οι υπόλοιπες βρίσκονται επάνω στην Τάφρο 66 
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(2302, 2384, 2318, 2301 και 2316). Η θέση 2380 βρίσκεται στην περιοχή του Δέλτα του 

Αλιάκμονα. Στις Σ.Θ.Δ. της Κεντρικής Μακεδονίας το προφίλ της διακύμανσης των 

αθροισμάτων των συγκεντρώσεων γεωργικών φαρμάκων που βρέθηκαν κατά το 2012 

είναι παρόμοιο με εκείνο της 2011 με την διαφορά που οι συγκεντρώσεις βρίσκονται σε 

χαμηλότερα επίπεδα. 

20. Στις γεωτρήσεις της λεκάνης του Αλιάκμονα ανιχνεύθηκαν αρκετά γεωργικά φάρμακα 

αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, με εξαίρεση την γεώτρηση 1645, οι συγκεντρώσεις των 

γεωργικών φαρμάκων είναι στα επίπεδα των ΙΧΝΩΝ. Στην γεώτρηση 1645 βρέθηκε 

methomyl σε συγκέντρωση 0,268 ppb. 

21. Πολλά γεωργικά φάρμακα που περιλαμβάνονται στις ουσίες προτεραιότητας των ΠΠΠ 

ανιχνεύθηκαν στα υδατοσυστήματα της λεκάνης του Αλιάκμονα όπως lindane, 

chlorpyrifos ethyl, coumaphos, HCB, 2,4-D, bentazone, malathion, alachlor, atrazine, 

MCPA, trifluralin, fenthion, linuron endosulfan I, endosulfan II και endosulfan sulphate. 

Έτσι σε πολλές Σ.Θ.Δ. υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων ΕΜΣ ή ΜΕΣ-ΠΠΠ για ορισμένα 

γεωργικά φάρμακα και μάλιστα για ορισμένες θέσεις όπως 2302, 2303, 2344, 2380, 

2383 και 2384 οι υπερβάσεις αφορούν περισσότερα του ενός γεωργικά φάρμακα. Όμως 

στις περισσότερες Σ.Θ.Δ. που βρέθηκαν υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ αφορούν είτε το 

lindane ή το chlorpyrifos ethyl και σπανίως τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Φυσικά οι περισσότερες υπερβάσεις αφορούν το τμήμα της 

λεκάνης του Αλιάκμονα που βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία. 

22. Κατά το 2010-2011 στην λεκάνη του Αλιάκμονα 57 γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν 

από 5 φορές και πάνω και από αυτά και την μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης είχε το 

εντομοκτόνο chlorpyrifos ethyl με 156 ανιχνεύσεις και έπονται τα μυκητοκτόνα 

tebuconazole και boscalid με 109 και 62 ανιχνεύσεις, αντίστοιχα. Για το 2012 μόνο 40 

γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν από 5 φορές και πάνω και από αυτά πάλι την 

μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης είχαν το chlorpyrifos ethyl και το tebuconazole με 72 

και 45 ανιχνεύσεις, αντίστοιχα. 

23. Στο τμήμα της λεκάνης του Αλιάκμονα που βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία το εύρος της 

διακύμανσης του 75% των συγκεντρώσεων δεν υπερβαίνει τα 0,5 ppb για το 2011 και το 

1,0 ppb για το 2012. Για το τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας για το 2011 το εύρος φθάνει 

τα 9,0 ppb και τα 2,0 ppb για το 2012. Όμως από τα υπάρχοντα αποτελέσματα δεν είναι 

δυνατόν να εκτιμηθεί το επίπεδο της αναπόφευκτης ρύπανσης για ολόκληρη την λεκάνη 

καθόσον η οποία στατιστική επεξεργασία επισκιάζεται από τις εξαιρετικά υψηλές 

συγκεντρώσεις αρκετών γεωργικών φαρμάκων που βρέθηκαν σε θέσεις που έχουν 

σημειακές πηγές ρύπανσης. 
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24. Στις Σ.Θ.Δ. του ποταμού Αλιάκμονα μόνο 8 γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν πέντε 

φορές και πάνω και μεταξύ αυτών το chlorpyrifos ethyl έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα 

ανίχνευσης με 46 ανιχνεύσεις και έπονται το μυκητοκτόνο tebuconazole και το 

ζιζανιοκτόνο chlorthal dimethyl με 14 ανιχνεύσεις το καθένα. Για την χρονική περίοδο 

2010-2012 το εύρος των τιμών του 75% των συγκεντρώσεων κυμαίνεται από 0,001 με 

0,06 ppb με εξαίρεση το etridiazole για το οποίο το αντίστοιχο εύρος κυμαίνεται από 

0,001 με 0,93 ppb. H υψηλότερη συγκέντρωση που βρέθηκε για το etridiazole είναι 

1,179 ppb και αυτή βρέθηκε στην Σ.Θ.Δ. 29 του Αλιάκμονα. Σε συγκεντρώσεις 

υψηλότερες από το ανωτέρω εύρος του 0,06 ppb βρέθηκε άλλες δύο φορές μία στη 

Σ.Θ.Δ. 30 στην συγκέντρωση του 0,268 ppb και μία στην θέση 31 στην συγκέντρωση 

0,107 ppb.  

25. Στην λεκάνη του ποταμού Αλιάκμονα για την χρονική περίοδο 2010-2012 σε 341 μόνο 

περιπτώσεις υπήρξε τοξικολογικός κίνδυνος για τους υδρόβιους οργανισμούς που ζουν 

στα υδατοσυστήματα της λεκάνης και μεταξύ των 341 περιπτώσεων οι 189 συνέβησαν 

στην Σ.Θ.Δ. 2383 στην οποία υπάρχει σημειακή πηγή ρύπανσης από εγκατάσταση 

πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων. Το ποσοστό αυτό 55,4% είναι το υψηλότερο που 

βρέθηκε για σημειακή πηγή ρύπανσης, μεταξύ όλων των λεκανών απορροής που 

περιλαμβάνονται στο έργο. Όμως δεν είναι παράδοξο διότι η συγκεκριμένη σημειακή 

πηγή βρίσκεται σε μία δενδροκομική περιοχή όπου γίνεται εντατική χρήση εντομοκτόνων 

και μυκητοκτόνων που για τα περισσότερα από αυτά οι συγκεντρώσεις PNEC 

βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Μεταξύ των υπολοίπων 152 περιπτώσεων 

οικοτοξικολογικού κινδύνου οι 34 περιπτώσεις συνέβησαν στις Σ.Θ.Δ. 2381 και 2380 

που βρίσκονται στην περιοχή Αιγινίου και ενδεχομένως η ρύπανση και στις θέσεις αυτές 

να προέρχεται από σημειακές πηγές. Μόνο οι 118 περιπτώσεις οικοτοξικολογικού 

κινδύνου που διαπιστώθηκαν για την λεκάνη του Αλιάκμονα ενδεχομένως οφείλονται 

στην ρύπανση που προκαλείται από διάχυτες πηγές ρύπανσης. Μεταξύ των 118 

περιπτώσεων οι 20 περιπτώσεις συνέβησαν στις Σ.Θ.Δ. του ποταμού Αλιάκμονα και 

συγκεκριμένα 5 περιπτώσεις στην Σ.Θ.Δ. 32 στην Νεάπολη Κοζάνης λόγω παρουσίας 

malathion, pirimiphos methyl, ethalfluralin και chlorpyrifos ethyl, 3 φορές στην Σ.Θ.Δ. 31 

στην λίμνη Πολυφύτου λόγω παρουσίας pirimiphos methyl, ethalfluralin και chlorpyrifos 

ethyl, δύο φορές στην Σ.Θ.Δ. 30 (φράγμα Αγίας Βαρβάρας) λόγω παρουσίας folpet και 

chlorpyrifos ethyl και 10 φορές στην θέση 29, ανάντη της εκβολής, λόγω παρουσίας των 

alphamethrin, pirimiphos methyl, PCNB και 7 φορές chlorpyrifos ethyl σε συγκεντρώσεις 

ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές των PNEC. Στις Σ.Θ.Δ. της λεκάνης που βρίσκονται 

στην Δυτική Μακεδονία υπήρξε οικοτοξικολογικός κίνδυνος συνολικά 23 φορές από τις 

οποίες οι 8 υπήρξαν στις Σ.Θ.Δ. 32 και 31 του Αλιάκμονα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω 



Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών 
Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σελ.95/186 

και μόνο οι υπόλοιπες 15 φορές συνέβησαν στις υπόλοιπες Σ.Θ.Δ. της περιοχής. Στις 

Σ.Θ.Δ. 2352, 2311, 2312, 2313 και 2314 δεν καταγράφηκε ποτέ οικοτοξικολογικός 

κίνδυνος. Κίνδυνος υπήρξε μόνο από μία φορά μέσα στο 2012 στις θέσεις 2342 και 

2343 στις Σ.Θ.Δ. του Λαδοπόταμου λόγω παρουσίας του εντομοκτόνου alphamethrin, 

και από δύο φορές στην θέσεις 2344, 2350, 2351 και 2315 και 5 φορές στην θέση 2341 

στο Γκιόλι της Καστοριάς. Οικοτοξικολογικός κίνδυνος στις Σ.Θ.Δ. της λεκάνης που 

βρίσκονται στην πεδιάδα της Ημαθίας υπήρξε 95 φορές από τις οποίες οι 12 φορές, 

όπως αναφέρθηκε, συνέβησαν στις θέσεις 30 και 29 του Αλιάκμονα ποταμού και οι 

υπόλοιπες 83 φορές στα υπόλοιπα υδατοσυστήματα και κυρίως στην Τάφρο 66.  

26. Μεταξύ των γεωργικών φαρμάκων που ανιχνεύθηκαν στα υδατοσυστήματα της λεκάνης 

του Αλιάκμονα όρισμένα δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας στη χώρα μας όπως 

acetochlor, alachlor, carbendazim, carbofuran, lindane, chlortoluron, coumaphos, diuron, 

endosulfan sulfate, HCB, isoproturon, malathion, PCNB, pentachlorophenol, prometryne 

και trifluralin. Μεταξύ αυτών τα alachlor, HCB, malathion, PCNB, pentachlorophenol και 

trifluralin βρέθηκαν μόνο σε ΙΧΝΗ ή σε συγκεντρώσεις <0,05 ppb που σημαίνει ότι η 

παρουσία τους στα επιφανειακά και υπόγεια νερά οφείλεται σε χρήσεις προηγούμενων 

ετών. Όμως όλα τα υπόλοιπα ήτοι acetochlor, carbendazim, carbofuran, lindane, 

chlortoluron, coumaphos, diuron, isoproturon και prometryne,προέρχονται από χρήσεις 

που έγιναν στην περίοδο 2010-2012. Οι συγκεντρώσεις ορισμένων και ειδικότερα για το 

ζιζανιοκτόνο prometryne βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.  

27. Σύγκριση των μέσων όρων των τιμών και συγκεντρώσεων των παραμέτρων που 

ελέγχονταν στο πλαίσιο του έργου για την θέση με κωδικό 32 μεταξύ των δύο χρονικών 

περιόδων, 1999-2000 και 2010-2012, αντίστοιχα, δείχνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 

αλλαγές μεταξύ των δύο περιόδων και οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι η ελαφρά 

μείωση των μέσων όρων των συγκεντρώσεων των νιτρικών, νιτρωδών και αργιλίου κατά 

την περίοδο 2010-2012 και αύξηση στους μέσους όρους φθοριούχων, χλωριούχων, 

ασβεστίου, καλίου, μαγγανίου, νατρίου, μολύβδου και ψευδαργύρου και βορίου αλλά 

κυρίως του υδραργύρου και μικρή αύξηση της SAR. H σημαντικότερη διαφοροποίηση 

μεταξύ των δύο περιόδων οφείλεται στην σημαντική μείωση του Redox που από 373+43 

που ήταν την περίοδο 1999-2000 μειώθηκε σε 120+63 mV. Στην θέση με κωδικό 31 

(γέφυρα Σερβίων) οι μεταβολές που παρατηρούνται σε σχέση με την περίοδο 1999-2000 

είναι παρόμοιες με εκείνες που αναφέρθηκαν για την θέση 32 με την μόνη διαφορά ότι 

υπάρχει περαιτέρω αύξηση στον μέσο όρο του μολύβδου κατά την περίοδο 2010-2012.  

Λεκάνη Καλλιπεύκης 

1. Ο μέσος όρος των τιμών του pH της χρονικής περιόδου 2010-2012 βρίσκεται περίπου 

στο 7,5 για όλα τα επιφανειακά νερά και στο 8,0 για τις γεωτρήσεις με κωδικούς 1961 και 
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1963 ενώ για την γεώτρηση με κωδικό 1962 ο μέσος όρος του pH είναι ελαφρώς 

μικρότερος του 7,0.  

2. Οι μέσοι όροι του TDS, των τιμών της αγωγιμότητας και του Redox, αντίστοιχα, 

βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα (ασθενείς οξειδωτικές συνθήκες). Ο χαμηλότερος μέσος 

όρος για το Redox βρέθηκε στην θέση με κωδικό 2501 στην οποία εποχιακά οι συνθήκες 

είναι αναγωγικές λόγω της ρύπανσης που προκαλείται από τα αστικά απόβλητα του 

Κοινοτικού διαμερίσματος της Καλλιπεύκης που απορρίπτονται στην κεντρική 

αποστραγγιστική τάφρο μετά από υποτυπώδη καθίζηση και η θέση 2501 είναι η 

πλησιέστερη από την θέση εκβολής των αποβλήτων.  

3. Μεταξύ των τριών γεωτρήσεων η μία γεώτρηση (κωδικός 1962) έχει σημαντικά 

διαφοροποιημένα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά από τις άλλες δύο. Ενδεχομένως η 

γεώτρηση αυτή να αντλεί νερό από τον φρεάτιο ορίζοντα που είναι ιδιαίτερα ρυπασμένος 

από τα αστικά απόβλητα της Καλλιπεύκης. Στην γεώτρηση αυτή επικρατούν ισχυρά 

αναγωγικές συνθήκες (το Redox είχε αρνητικό πρόθεμα και στις τρεις δειγματοληψίες) 

και η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων νιτρικών, αμμωνιακών και φωσφορικών 

υποδηλώνουν ρύπανση από αστικά απόβλητα ενώ οι μέσοι όροι των ανιόντων αυτών 

βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα στις άλλες δύο γεωτρήσεις.  

4. Η αρδευτική ποιότητα των υδατοσυστημάτων, επιφανειακών και υπόγειων, της λεκάνης 

Καλλιπεύκης είναι κυρίως Καλή ή Μέση προς Καλή με εξαίρεση την γεώτρηση με κωδικό 

1962 που έχει ποιότητα Μέση προς Μέτρια.  

5. Η αλκαλικότητα, η SAR, η σκληρότητα και οι συγκεντρώσεις βορίου βρίσκονται σε 

χαμηλά επίπεδα με εξαίρεση την γεώτρηση με κωδικό 1962 στην οποία όλες οι ανωτέρω 

παράμετροι βρίσκονται συγκριτικά σε υψηλότερα επίπεδα.  

6. Οι συγκεντρώσεις των χλωριούχων και θειικών στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της 

λεκάνης Καλλιπεύκης βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα και δεν υπάρχουν 

υπερβάσεις των ΕΜΣ-ΠΠΠ.  

7. Οι συγκεντρώσεις βορίου γενικά βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα ή σε επίπεδα που δεν 

υπερβαίνουν το όριο αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης. Βρέθηκαν υπερβάσεις από το 

όριο του 1,0 ppm μόνο σε δύο γεωτρήσεις (κωδικοί 1961 και 1962) κατά την 

δειγματοληψία του 2010.  

8. Αρσενικό, υδράργυρος και κασσίτερος σε συγκεντρώσεις ανώτερες από τα αντίστοιχα 

όρια αναφοράς των μεθόδων ανάλυσης δεν βρέθηκαν.  

9. Κάδμιο βρέθηκε σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από το όριο αναφοράς της μεθόδου 

ανάλυσης σε δύο Σ.Θ.Δ. του δικτύου των επιφανειακών νερών της λεκάνης Καλλιπεύκης 
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και υπάρχει υπέρβαση των αντιστοίχων τιμών ΜΕΣ-ΠΠΠ για το κάδμιο. Κάδμιο δεν 

βρέθηκε στα υπόγεια νερά. 

10. Μόλυβδος βρέθηκε σχεδόν σε όλες τις Σ.Θ.Δ. επιφανειακών νερών της λεκάνης 

Καλλιπεύκης με υπερβάσεις του ορίου των 7,2 ppb της ΜΕΣ-ΠΠΠ εντός του 2011 στις 

θέσεις με κωδικούς 2501, 2502 και 2504. Μόλυβδος δεν βρέθηκε στις γεωτρήσεις της 

λεκάνης Καλλιπεύκης.  

11. Νικέλιο, χρώμιο και ψευδάργυρος σε χαμηλές βέβαια συγκεντρώσεις, βρέθηκαν στα 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Καλλιπεύκης με υπέρβαση του σχετικού ορίου της ΜΕΣ-

ΠΠΠ μόνο για το νικέλιο στην θέση με κωδικό 2504 για το 2012.  

12. Χαλκός βρέθηκε μόνο μία φορά στην θέση με κωδικό 2503 και υπάρχει οριακή 

υπέρβαση της ΕΜΣ-ΠΠΠ. 

13. Το μαγγάνιο είναι πολύ κοινό μέταλλο στα επιφανειακά νερά της λεκάνης Καλλιπεύκης 

και υπερβάσεις των ΕΜΣ του ορίου των 50 ppb βρέθηκαν στις Σ.Θ.Δ. 2500, 2501 και 

2502 των επιφανειακών νερών. Μαγγάνιο βρέθηκε μόνο στην γεώτρηση με κωδικό 1962 

και στην οποία υπάρχει υπέρβαση του ορίου.  

14. Ο σίδηρος είναι επίσης ένα μέταλλο σε αφθονία στα επιφανειακά υδατοσυστήματα της 

λεκάνης Καλλιπεύκης με υπερβάσεις όμως του ΕΜΣ από το ανώτατο όριο των 200 ppb 

στις Σ.Θ.Δ. με κωδικούς 2500 και 2502. Σίδηρος δεν βρέθηκε στο νερό των 

γεωτρήσεων. 

15. Χαμηλές με μέτριες συγκεντρώσεις νιτρικών, νιτρωδών και αμμωνιακών βρέθηκαν στα 

επιφανειακά και υπόγεια νερά της λεκάνης Καλλιπεύκης χωρίς όμως να υπάρχουν 

υπερβάσεις των αντιστοίχων ορίων. Επίσης Φθοριούχα βρέθηκαν σε πολύ χαμηλές 

συγκεντρώσεις. Όμως συγκριτικά οι υψηλότερες τιμές βρέθηκαν στην θέση 2501 και 

στην γεώτρηση 1962 όπου η ρύπανση προέρχεται από αστικά απόβλητα. 

16. Στα επιφανειακά νερά της λεκάνης της Καλλιπεύκης ανιχνεύθηκαν αρκετά γεωργικά 

φάρμακα που περιλαμβάνονται στα ΠΠΠ όπως chloridazone (pyrazone), chlopryrifos 

ethyl, bentazone, 2,4-D, endosulfan I, endosulfan sulphate, HCB, atrazine, lindane και 

MCPA και στις Σ.Θ.Δ. 2501 και 2502 υπάρχουν υπερβάσεις του ετήσιου μέσου όρου ή 

της μεγίστης ετήσιας συγκέντρωσης από τα αντίστοιχα όρια των ΠΠΠ. Στην προκειμένη 

περίπτωση η υπέρβαση στην Σ.Θ.Δ. 2501 οφείλεται στις υψηλές συγκεντρώσεις 2,4-D 

που βρέθηκαν στην θέση αυτή εντός του 2012. Στην Σ.Θ.Δ. 2503 η υπέρβαση αφορά τις 

συγκεντρώσεις του endosulfan I που βρέθηκε στην θέση αυτή εντός του 2011.  

17. Καφεΐνη βρέθηκε σε όλα τα υδατοσυστήματα επιφανειακά και υπόγεια. Το γεγονός αυτό 

υποδηλώνει ότι τα αστικά απόβλητα του Κοινοτικού διαμερίσματος της Καλλιπεύκης που 

απορρίπτονται στην κεντρική αποστραγγιστική τάφρο ρυπαίνουν τον φρεάτιο ορίζοντα 
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από τον οποίο ενδεχομένως αντλεί νερό η γεώτρηση με κωδικό 1962 (έχει την 

υψηλότερη συγκέντρωση καφεΐνης) αλλά ο φρεάτιος ορίζοντας προκύπτει ότι 

επικοινωνεί με τα βαθύτερα υδροφόρα από τα οποία αντλείται νερό με τις άλλες δύο 

γεωτρήσεις.  

18. Στα επιφανειακά νερά της λεκάνης της Καλλιπεύκης ανιχνεύθηκαν έστω και μία φορά 35 

γεωργικά φάρμακα. Μεταξύ των ανωτέρω γεωργικών φαρμάκων στην υψηλότερη 

συγκέντρωση βρέθηκε η atrazine (1,935 ppb), 2,4-D (1,115 ppb), triclopyr (0,157 ppb), 

chlorthal dimethyl (0,14 ppb), bentazone (0,138 ppb), ethoprophos (0,138 ppb) και σε 

χαμηλότερες συγκεντρώσεις τα υπόλοιπα.  

19. Τα ετήσια αθροίσματα των συγκεντρώσεων των γεωργικών φαρμάκων δεν υπερβαίνουν 

το όριο των 0,5 ppb. Στα υπόγεια νερά της λεκάνης Καλλιπεύκης δεν ανιχνεύθηκαν 

γεωργικά φάρμακα.  

20. Μόνο 4 γεωργικά φάρμακα που ανιχνεύθηκαν στην λεκάνη της Καλλιπεύκης έχουν 

συχνότητα ανίχνευσης από 5 φορές και πάνω. Τα γεωργικά φάρμακα αυτά είναι 

chlorpyrifos ethyl, endosulfan sulfate και metribuzin με 34, 9 και 7 ανιχνεύσεις, 

αντίστοιχα, εντός του 2010-2011 και τα γεωργικά φάρμακα 2,4-D, bentazone, 

chlorpyrifos ethyl που έχουν 6, 10 και 12 ανιχνεύσεις, αντίστοιχα εντός του 2012. Το 

εύρος διακύμανσης του 75% των συγκεντρώσεων μεταξύ 0,001 με 0,705 ppb δύναται να 

θεωρηθεί ως το εύρος τιμών της αναπόφευκτης ρύπανσης στην λεκάνη της Καλλιπεύκης 

για το 2012 και μεταξύ 0,001 με 0,1 για το 2010-2011. Από την χρήση γεωργικών 

φαρμάκων κάτω από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της λεκάνης της Καλλιπεύκης και τις 

συνθήκες της τοπικής γεωργικής πρακτικής των αγροτών της λεκάνης προκύπτει 

αναπόφευκτη ρύπανση των υδατοσυστημάτων που δεν υπερβαίνει το 0,705 ppb. 

21. Γεωργικά φάρμακα δεν ανιχνεύθηκαν στα υπόγεια νερά. 

22. Σε 16 περιπτώσεις υπήρξε οικοτοξικολογικός κίνδυνος για τους υδρόβιους οργανισμούς 

και ο οποίος οφειλόταν στην παρουσία υπολειμμάτων edosulfan I, alphamethrin, 

chlorpyrifos ethyl και atrazine.  

23. Μεταξύ των γεωργικών φαρμάκων που ανιχνεύθηκαν στα υδατοσυστήματα της λεκάνης 

της Καλλιπεύκης ορισμένα όπως atrazine, carbendazim, lindane, endosulfan I και 

endosulfan sulphate (είναι σταθερός μεταβολίτης του endosulfan), HCB και propazine 

δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας στην χώρα μας. Όμως από τα επίπεδα των 

υπολειμμάτων που βρέθηκαν προκύπτει ότι μόνο endosulfan I και atrazine ενδεχομένως 

χρησιμοποιήθηκαν εντός της περιόδου 2011-2012. Τα υπόλοιπα υπάρχουν στο 

περιβάλλον από παλαιότερες χρήσεις. 
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24. Διφαινυλαμίνη βρέθηκε σπάνια στα υδατοσυστήματα της Καλλιπεύκης και μόνο στα 

επιφανειακά νερά και σε συγκεντρώσεις που δεν υπερβαίνουν το 0,1 ppb που 

προφανώς προέρχεται από τα λιπαντικά λάδια των αυτοκινήτων και γεωργικών 

μηχανημάτων των κατοίκων της λεκάνης. 

Λεκάνη Τιταρήσιου 

1. Για την χρονική περίοδο 2010-2012 οι μέσοι όροι των τιμών της αγωγιμότητας και του 

TDS στις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών και υπόγειων νερών της λεκάνης του Τιταρήσιου 

βρίσκονται σε επίπεδα, <600 μS/cm και <350 mg/L, αντίστοιχα, ενώ οι τιμές του Redox 

κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα (ασθενείς οξειδωτικές συνθήκες, 75-125 mV). Οι μέσοι 

όροι του pH κυμαίνονται από 7,77 με 8,87 και της θερμοκρασίας από 16,34 με 21,72 oC.  

2. Οι συγκεντρώσεις χλωριούχων, νιτρικών θειικών, νιτρωδών, αμμωνιακών, φωσφορικών, 

φθοριούχων και ολικού φωσφόρου , με ελάχιστες εξαιρέσεις, βρίσκονται σε χαμηλά 

επίπεδα.  

3. Το εύρος της διακύμανσης των αρδευτικών παραμέτρων είναι πολύ μικρό και οι 

απόλυτες τιμές των μέσων όρων βρίσκονται επίσης σε χαμηλά επίπεδα εμφανώς 

υποδηλώνοντας νερά με χαμηλή σκληρότητα και SAR. Η αρδευτική ποιότητα των 

υδατοσυστημάτων, επιφανειακών και υπόγειων, της λεκάνης Τιταρήσιου είναι Μέση 

προς Καλή. 

4. Οι συγκεντρώσεις βορίου γενικά βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα ή σε επίπεδα που δεν 

υπερβαίνουν το όριο αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης.  

5. Αρσενικό σε συγκεντρώσεις ανώτερες από τo όριo αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης 

δεν βρέθηκε στις Σ.Θ.Δ. της λεκάνης του Τιταρήσιου.  

6. Κάδμιο βρέθηκε σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από το όριο αναφοράς της μεθόδου 

ανάλυσης με τις ΜΕΣ να υπερβαίνουν τις ΜΕΣ-ΠΠΠ στον Τιταρήσιο στην θέση ανάντη 

της εκβολής του στον Πηνειό (κωδικός 2421) και σε ορισμένες θέσεις ανάντη όπως στον 

Ελασσονίτη (2425) και στον Τιταρήσιο στην Σ.Θ.Δ. 2428 στο Πραιτώρι.  

7. Μόλυβδος βρέθηκε σχεδόν σε όλες τις Σ.Θ.Δ. επιφανειακών νερών της λεκάνης του 

Τιταρήσιου με υπερβάσεις του ορίου των 7,2 ppb της ΜΕΣ-ΠΠΠ σε όλες τις Σ.Θ.Δ. που 

βρίσκονται επάνω στον Τιταρήσιο και τους παραποτάμους (κωδικοί 2421, 2422, 2425, 

2426, 2427, 2429, 2430 και 2431). Μόλυβδος επίσης βρέθηκε σε όλες τις 

γεωτρήσεις σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το αντίστοιχο όριο των 

υπόγειων νερών, με εξαίρεση την γεώτρηση με κωδικό 1805 στην οποία η 

συγκέντρωση του μολύβδου που βρέθηκε δεν υπερβαίνει το όριο των 10 ppb.  
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8. Νικέλιο, υδράργυρος, χαλκός και χρώμιο σε συγκεντρώσεις ανώτερες από τα αντίστοιχα 

όρια αναφοράς των μεθόδων ανάλυσης δεν βρέθηκαν στα επιφανειακά υδατοσυστήματα 

της λεκάνης Τιταρήσιου. Χαλκός και χρώμιο βρέθηκαν στα υπόγεια χωρίς όμως 

υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ. 

9. Ψευδάργυρος και κασσίτερος σε σημαντικές συγκεντρώσεις βρέθηκαν στα 

επιφανειακά νερά με υπερβάσεις των σχετικών ορίων ΠΠΠ. 

10. Μαγγάνιο και σίδηρος βρέθηκαν σε αρκετές θέσεις των επιφανειακών και υπόγειων 

νερών της λεκάνης του Τιταρήσιου αλλά οι αντίστοιχες τιμές των ΕΜΣ δεν υπερβαίνουν 

την ΕΜΣ του Μαγγανίου. Υπάρχει μόνο υπέρβαση του ορίου των 200 ppb του σιδήρου 

στην γεώτρηση με κωδικό 1804.  

11. Καφεΐνη βρέθηκε σε όλες τις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών που σημαίνει ότι όλοι οι 

Δήμοι και Κοινότητες απορρίπτουν τα υγρά αστικά απόβλητα, όχι επαρκώς 

επεξεργασμένα, στον Τιταρήσιο ποταμό ή σε ρέματα που εκβάλουν στον Τιταρήσιο. 

Καφεΐνη δεν βρέθηκε στα υπόγεια νερά που σημαίνει ότι ενδεχομένως, στην 

πεδινή περιοχή του Αμπελώνα όπου βρίσκονται οι ελεγχόμενες γεωτρήσεις, δεν 

υπάρχει επικοινωνία των επιφανειακών με τα υπόγεια νερά και τα υπόγεια 

υδροφόρα τροφοδοτούνται από άλλες πηγές.  

12. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης του Τιταρήσιου ανιχνεύτηκαν έστω και μία φορά 37 

γεωργικά φάρμακα. Οι συγκεντρώσεις όμως που βρέθηκαν είναι σε χαμηλά σχετικά 

επίπεδα με την υψηλότερη συγκέντρωση να έχει τo ζιζανιοκτόνο fluometuron (0,423 

ppb) και έπονται τα μυκητοκτόνα tebuconazole 0,247 ppb και carbendazim 0,232 ppb 

και τα ζιζανιοκτόνα 2,4-D 0,215 ppb και prometryne 0,143 ppb και σε πολύ χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις βρέθηκαν τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα που ανιχνεύθηκαν. 

Ενδεχομένως ένα ποσοστό των γεωργικών φαρμάκων που βρέθηκαν στα 

επιφανειακά νερά της λεκάνης να προέρχεται από μεταφερόμενη ρύπανση, μέσω 

της ατμόσφαιρας από άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, και έγινε εναπόθεση με το 

νερό της βροχής ή χιονιού. 

13. Επίσης ανιχνεύθηκαν ορισμένα γεωργικά φάρμακα (alachlor, bentazone, fluometuron, 

terbuthylazine) σε γεωτρήσεις του Αμπελώνα όμως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει 

υπέρβαση του ορίου των 0,1 ppb. Το γεγονός ότι αφενός δεν ανιχνεύθηκε καφεΐνη 

στις ίδιες γεωτρήσεις και αφετέρου τα γεωργικά φάρμακα που βρέθηκαν, με 

εξαίρεση το fluometuron, δεν έχουν ευρεία χρήση στην περιοχή, υποδηλώνει ότι 

τα γεωργικά φάρμακα αυτά ενδεχομένως έφθασαν στις γεωτρήσεις αυτές όχι 

λόγω επικοινωνίας επιφανειακών με υπόγεια νερά της περιοχής αλλά από άλλες 

πηγές.  
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14. Στα επιφανειακά νερά της λεκάνης του Τιταρήσιου βρέθηκαν ορισμένα από τα γεωργικά 

φάρμακα που περιλαμβάνονται στα ΠΠΠ όπως chlorpyrifos ethyl, isoproturon, 2,4,-D, 

lindane, alachlor, atrazine, dimethoate, bentazone, HCB, chloridazone (pyrazone), 

MCPA και fenthion. Μόνο στην Σ.Θ.Δ. 2431 εντός του 2010 η ΕΜΣ για το fenthion 

υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή της ΕΜΣ-ΠΠΠ.  

15. Κατά για την χρονική περίοδο 2010-2011 μόνο τρία γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν 

από 5 φορές και πάνω και στα γεωργικά φάρμακα αυτά περιλαμβάνεται το chlorpyrifos 

ethyl και methyl, diphenylamine και prometryne. Οι τιμές των μέσων όρων βρίσκονται σε 

χαμηλά επίπεδα (<0,1 ppb) και το ανώτατο χείλος του 75% των τιμών των 

συγκεντρώσεων υπερβαίνει το όριο του 0,1 ppb μόνο για το ζιζανιοκτόνο prometryne. 

Μέσα στο 2012 πάλι μόνο τρία γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν από 5 φορές και πάνω 

και στα γεωργικά αυτά φάρμακα περιλαμβάνονται τα ζιζανιοκτόνα 2,4-D και triclopyr και 

το εντομοκτόνο lindane. Μόνο για το 2,4-D η τιμή του μέσου όρου και το ανώτατο χείλος 

της διασποράς των τιμών των συγκεντρώσεων ελαφρώς υπερβαίνουν το όριο του 0,1 

ppb. Συνεπώς το ανώτατο εύρος της διασποράς του 75% των συγκεντρώσεων μέχρι 

0,15 ppb δύναται να θεωρηθεί το εύρος της αναπόφευκτης ρύπανσης που προκαλείται 

από την χρήση γεωργικών φαρμάκων στην λεκάνη του Τιταρήσιου κάτω από τις 

συνθήκες της τοπικής γεωργικής πρακτικής. 

16. Στις 6 από τις 62 περιπτώσεις ανιχνεύσεων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε 

επίπεδα ανώτερα των αντίστοιχων LOQs υπήρξε οικοτοξικολογικός κίνδυνος στα 

επιφανειακά νερά της λεκάνης Τιταρήσιου και για αυτό ευθύνονται τα ζιζανιοκτόνα 

triasulfuron και prometryne, το μυκητοκτόνο carbendazim και το εντομοκτόνο 

chlorpyrifos ethyl και το ακαρεοκτόνο chloropropylate που βρέθηκαν σε συγκεντρώσεις 

ανώτερες από τα αντίστοιχα όρια των PNEC.  

17. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης του Τιταρήσιου ανιχνεύθηκε ένας σημαντικός αριθμός 

γεωργικών φαρμάκων που δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας στην χώρα μας όπως 

acetochlor, alachlor, atrazine, carbendazim, lindane, chlortoluron, chloropropylate, 

fenthion, HCB, isoproturon και prometryne. Μεταξύ των φαρμάκων αυτών μόνο το 

μυκητοκτόνο carbendazim και το ζιζανιοκτόνο prometryne ενδεχομένως να 

χρησιμοποιήθηκαν στην λεκάνη του Τιταρήσιου κατά την καλλιεργητική περίοδο του 

2011. Όλα τα υπόλοιπα εκπλύνονται στα επιφανειακά νερά από εδάφη όπου υπάρχουν 

υπολείμματα από παλαιότερες χρήσεις ή μεταφέρονται από άλλες περιοχές μέσω τις 

βροχής και άλλων μορφών κατακρημνίσεων.  
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Λεκάνη Πηνειού 

1. Κατά την χρονική περίοδο 2010-2012 ο υψηλότερος μέσος όρος θερμοκρασίας (18,47 

oC) για τον Πηνειό ποταμό βρέθηκε για στην Σ.Θ.Δ. 38 (περιοχή Βρυότοπου-Ροδιάς) και 

ο χαμηλότερος στην Σ.Θ.Δ. 47 (12,72 oC) στην Καλαμπάκα. Για τον Ληθαίο ο 

υψηλότερος μέσος όρος θερμοκρασίας (18,01 oC) βρέθηκε στην Σ.Θ.Δ. 52 (Κλοκοτό) και 

ο χαμηλότερος (14,94 oC) στην Θεόπετρα. Ο Πάμισος έχει τον υψηλότερο μέσο όρο 

θερμοκρασιών στο Αγναντερό (16,03 oC), Σ.Θ.Δ. με κωδικό 70, και τον χαμηλότερο στην 

Γελάνθη (12,86 oC), Σ.Θ.Δ. με κωδικό 76. Ο ψυχρότερος ποταμός είναι ο Πορταϊκός με 

τον μέσο όρο των θερμοκρασιών στις τρεις Σ.Θ.Δ. (κωδικοί 82, 83 και 84) να κυμαίνεται 

από 14,26 με 14,69 oC. 

2. Οι μέσοι όροι των τιμών του pH κατά μήκος του Πηνειού κυμαίνονται από 7,5 με 8,32. Το 

ίδιο είναι περίπου το εύρος της διακύμανσης και στους παραποτάμους του Ληθαίο, 

Πάμισο και Πορταϊκό.  

3. Στο pH των γεωτρήσεων το εύρος της διακύμανσης των τιμών είναι παρόμοιο με εκείνο 

των επιφανειακών νερών ήτοι 7,0 με 8,3. Η θερμοκρασία του νερού των γεωτρήσεων 

κυμαίνεται από 16 με 20 oC με εξαίρεση 4 γεωτρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή του 

Δέλτα του Πηνειού (κωδικοί 1661-1664) των οποίων η θερμοκρασία κυμαίνεται σε 

χαμηλότερα επίπεδα 11,5 με 15,00 oC.  

4. Ο μέσος όρος των τιμών του Redox έχει θετικό πρόθεμα σε όλες τις Σ.Θ.Δ. 

επιφανειακών νερών της λεκάνης Πηνειού και οι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων του 

TDS και της αγωγιμότητας, αντίστοιχα, βρίσκονται γενικά σε χαμηλά επίπεδα με 

εξαίρεση τις αντίστοιχες τιμές στην Σ.Θ.Δ. με κωδικό 35 που βρίσκεται στο Δέλτα του 

Πηνειού και στην Σ.Θ.Δ. με κωδικό 2402 η οποία βρίσκεται σε ρέμα εκτροπής του 

Πηνειού μέσα στην Λάρισα.  

5. Οι τιμές των TDS και της αγωγιμότητας στο νερό των γεωτρήσεων βρίσκονται στα ίδια 

περίπου επίπεδα με εκείνα των επιφανειακών νερών με εξαίρεση μία γεώτρηση της 

Γυρτώνης (κωδικός 1725) στην οποία οι τιμές TDS και της αγωγιμότητας βρίσκονται σε 

εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, το TDS κυμαίνεται από 2631 με 1961 mg/L και η 

αγωγιμότητα από 4048 με 3024 μS/cm.  

6. Με εξαίρεση τις 4 γεωτρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή του Δέλτα του Πηνειού στις 

υπόλοιπες γεωτρήσεις το Redox είτε έχει αρνητικό πρόθεμα που σημαίνει ότι στα 

υπόγεια υδροφόρα της λεκάνης Πηνειού επικρατούν ισχυρά αναγωγικές συνθήκες ή 

βρίσκονται σε πολύ χαμηλά οξειδωτικά επίπεδα. Η κατάσταση αυτή των υπόγειων 

νερών είναι τελείως διαφορετική από εκείνη των επιφανειακών νερών όπου 

επικρατούν οξειδωτικές συνθήκες. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να σημαίνει ότι 

τα υπόγεια νερά της λεκάνης Πηνειού δεν είναι προστατευμένα και τα εδάφη είναι 
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ευαίσθητα στην έκπλυση ουσιών με αποτέλεσμα, λόγω της έντονης μικροβιακής 

δραστηριότητας αποδόμησης της οργανικής ύλης να δημιουργούνται αναγωγικές 

συνθήκες.  

7. Οι μέσοι όροι των τιμών της αλατότητας βρίσκονται σε επίπεδα <0,5 PSU σε όλα τα 

επιφανειακά νερά της λεκάνης Πηνειού με εξαίρεση την Σ.Θ.Δ. με κωδικό 35 στην οποία 

ανέρχεται σε 0,73 PSU. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στα υπόγεια νερά με τις τιμές 

της αλατότητας να κυμαίνονται από 0,1 με 0,5 με εξαίρεση την γεώτρηση με κωδικό 

1725 στην οποία η αλατότητα κατά τις δύο δειγματοληψίες κυμάνθηκε από 2,14 με 1,58.  

8. Οι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων των νιτρικών, χλωριούχων και θειικών στις Σ.Θ.Δ. της 

λεκάνης Πηνειού βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα στα επιφανειακά νερά της λεκάνης με 

εξαίρεση τον μέσο όρο χλωριούχων για την θέση με κωδικό 35 που βρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα.  

9. Στην Σ.Θ.Δ. 35 του Πηνειού τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού επηρεάζονται 

αισθητά σε πολλές παραμέτρους από την διείσδυση θαλασσινού νερού. 

10. Οι μέσοι όροι των νιτρικών βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα <5,0 ppm σε σημαντικό 

ποσοστό (60%) των γεωτρήσεων. Σε μικρό αριθμό ( κωδικοί 1714, 1715, 1716, 1717, 

1718 και 1719) οι συγκεντρώσεις νιτρικών κυμαίνονται από 36,6 με 70,9 ppm. Στις 

υπόλοιπες γεωτρήσεις οι μέσοι όροι των νιτρικών κυμαίνονται από 5,1 με 20,0 ppm. Οι 

γεωτρήσεις με τις σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών βρίσκονται στην περιοχή 

Ραχούλας-Τερψιθέας και ανήκουν στον ΤΟΕΒ Κοιλάδας.  

11. Οι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων των χλωριούχων βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα <50 

mg/L σε όλες τις γεωτρήσεις με εξαίρεση τις γεωτρήσεις 1661 και 1725 στις οποίες οι 

μέσοι όροι ανέρχονται σε 864 και 662 mg/L, αντίστοιχα. Από τις γεωτρήσεις αυτές η 

1661 που ανήκει στην Δήμο Ευρυμενών είναι γεώτρηση ύδρευσης. Η υψηλή 

περιεκτικότητα σε χλωριούχα πρέπει να οφείλεται σε φαινόμενα υφαλμύρινσης του 

σχετικού υδροφόρου. Η γεώτρηση 1725 βρίσκεται στην περιοχή Γυρτώνης και η 

ρύπανση ενδεχομένως να οφείλεται στην διήθηση βοθρολυμάτων.  

12. Οι Μέσοι όροι των θειικών επίσης βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα <50 mg/L με εξαίρεση 

μικρό αριθμό γεωτρήσεων στις οποίες οι μέσοι όροι κυμαίνονται σε επίπεδα από 100-

266 mg/L. 

13. Στα επιφανειακά νερά οι τιμές των μέσων όρων των συγκεντρώσεων των αζωτούχων 

ανιόντων (νιτρωδών και αμμωνιακών), φωσφορικών, ολικού φωσφόρου και φθοριούχων 

βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε όλες τις Σ.Θ.Δ. , με εξαίρεση τις Σ.Θ.Δ. με 

κωδικούς 36, 37, 38 και 40 του Πηνειού ποταμού στις οποίες βρέθηκαν υψηλές 
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συγκεντρώσεις ολικού φωσφόρου λόγω σημειακής πηγής ρύπανσης που βρίσκεται στην 

θέση 40 του Πηνειού (απόρριψη κτηνοτροφικών απορριμμάτων).  

14. Σε σημειακή πηγή ρύπανσης πρέπει επίσης να οφείλεται η εμφάνιση εξαιρετικά υψηλών 

συγκεντρώσεων ολικού φωσφόρου, φωσφορικών αλλά ιδιαιτέρως φθοριούχων στην 

Σ.Θ.Δ. 76 του Πάμισου στην γέφυρα της Γελάνθης.  

15. Οι μέσοι όροι του ολικού φωσφόρου, φωσφορικών αλλά και νιτρωδών βρίσκονται σε 

υψηλά επίπεδα σε σημαντικό ποσοστό των γεωτρήσεων και κυρίως στις γεωτρήσεις με 

κωδικούς 1665-1700 που είναι οι γεωτρήσεις του ΤΟΕΒ Προαστίου. Το γεγονός αυτό 

υποδηλώνει ότι υπάρχει γενικευμένη ρύπανση των υπόγειων υδροφόρων από αστικά 

απόβλητα και ενδεχομένως απόβλητα κτηνοτροφίας.  

16. Οι τιμές SAR στις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών βρίσκονται σε επίπεδα <1,0 στις 

περισσότερες Σ.Θ.Δ. με εξαίρεση τις θέσεις με κωδικούς 35, 76 και 2410 στις οποίες οι 

μέσοι όροι των τιμών SAR κυμαίνονται από 2,5-5,0. Όμως για τα υπόγεια νερά οι μέσοι 

όροι των τιμών SAR γενικά βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα των 

επιφανειακών νερών.  

17. Οι τιμές των BOD5 και COD, με ελάχιστες εξαιρέσεις, βρίσκονται σε επίπεδα κατώτερα 

των αντιστοίχων ορίων αναφοράς των μεθόδων προσδιορισμού. Η οικολογική ποιότητα 

των στραγγιστικών είναι επίσης σε αποδεκτά όρια.  

18. Η αρδευτική ποιότητα του ποταμού Πηνειού και των παραποτάμων του Ληθαίου, 

Πορταϊκού και Πάμισου είναι Μέση προς Καλή με εξαίρεση την Σ.Θ.Δ. 35 του Πηνειού 

στην οποία εντός του 2011 η αρδευτική ποιότητα βρέθηκε να είναι Μέτρια προς Κακή. 

Μέση προς Καλή είναι και η αρδευτική ποιότητα των υπόλοιπων επιφανειακών νερών 

της λεκάνης Πηνειού με ελάχιστες εξαιρέσεις που έχουν ποιότητα Μέση προς Μέτρια. 

Επίσης Μέση προς Καλή ή Μέση προς Μέτρια είναι και η αρδευτική ποιότητα των 

γεωτρήσεων με εξαίρεση μία γεώτρηση (κωδικός 1725) στην οποία η ποιότητα είναι 

Μέτρια προς Κακή.  

19. Συγκεντρώσεις βορίου >1,0 mg/L βρέθηκαν εντός του 2010 στις περισσότερες Σ.Θ.Δ. 

του ποταμού Πηνειού και των παραποτάμων του και στα στραγγιστικά με κωδικούς 2441 

και 2404. Βόριο βρέθηκε, πάνω από το όριο αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης και σε 

ορισμένες γεωτρήσεις με υπερβάσεις του ορίου του 1,0 ppm μόνο στις θέσεις 1721, 

1722 και 1661. 

20. Αρσενικό σε χαμηλές συγκεντρώσεις βρέθηκε σε περιορισμένο αριθμό Σ.Θ.Δ. των 

επιφανειακών νερών της λεκάνης Πηνειού χωρίς υπερβάσεις των ΕΜΣ από την ΕΜΣ-

ΠΠΠ. Αρσενικό σε χαμηλές σχετικά συγκεντρώσεις βρέθηκε σε ορισμένες γεωτρήσεις 

και μόνο στην γεώτρηση με κωδικό 1674 υπάρχει υπέρβαση του σχετικού ορίου του 
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αρσενικού για τα υπόγεια νερά. Η γεώτρηση 1674 βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ 

Σερβωτών-Πεδινού.  

21. Χαμηλές συγκεντρώσεις καδμίου βρέθηκαν σε ορισμένα επιφανειακά και υπόγεια νερά 

της λεκάνης Πηνειού και σε ορισμένες θέσεις των επιφανειακών (κωδικοί 56, 2406, 

2409, 2410 και 2412) υπάρχουν υπερβάσεις των σχετικών ορίων των ΠΠΠ. Η 

υψηλότερη συγκέντρωση καδμίου (3 ppb) βρέθηκε στην θέση 2412 που βρίσκεται 

επάνω στο Μεγάλο Ρέμα (περιοχή Μαγουλίτσας). Στην περίπτωση των υπόγειων νερών 

σε καμία περίπτωση τα ΕΜΣ των γεωτρήσεων δεν υπερβαίνουν το αντίστοιχο όριο των 

5 ppb των υπόγειων νερών. 

22. Σημαντικές συγκεντρώσεις μολύβδου βρέθηκαν σε πολλές Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών και 

υπόγειων νερών της λεκάνης Πηνειού με υπερβάσεις των ΜΕΣ από την αντίστοιχη τιμή 

του ΜΕΣ-ΠΠΠ στις Σ.Θ.Δ. 40, 42, 43, 51, 54, 2404, 2407, 2408, 2409, 2410, 2441, 2600 

και 2405Β. Σημαντικές συγκεντρώσεις μολύβδου βρέθηκαν σε ορισμένες γεωτρήσεις της 

λεκάνης Πηνειού και υπάρχουν υπερβάσεις του ΕΜΣ του μολύβδου από την 

συγκέντρωση των 10 ppb στις γεωτρήσεις με κωδικούς 1666, 1709, 1710, και 1719. 

Στην γεώτρηση με κωδικό 1719 (Τερψιθέας) βρέθηκε και η υψηλότερη 

συγκέντρωση των 84,3 ppb μολύβδου που βρέθηκε στα υδατοσυστήματα της 

λεκάνης Πηνειού. Οι υπόλοιπες γεωτρήσεις με υπερβάσεις στις συγκεντρώσεις 

μολύβδου βρίσκονται στην περιοχή Μάνδρας (κωδικός 1709), Κάστρου (κωδικός 1710), 

και Προαστίου (κωδικός 1666).  

23. Σημαντικές συγκεντρώσεις νικελίου βρέθηκαν σε πολλές Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών 

και υπόγειων νερών της λεκάνης Πηνειού με υπερβάσεις της ΕΜΣ-ΠΠΠ όσο και της 

ΜΕΣ-ΠΠΠ μόνο στις θέσεις 42, 43, 44 και 46 του Πηνειού και η θέση 82 του Πορταϊκού.  

24. Χαλκός βρέθηκε από μία φορά σε δύο Σ.Θ.Δ. (κωδικοί 70 και 83) των επιφανειακών 

νερών της λεκάνης Πηνειού δίνοντας ΕΜΣ στις αντίστοιχες θέσεις που υπερβαίνουν το 

όριο των ΕΜΣ-ΠΠΠ. Χαλκός δεν βρέθηκε στα υπόγεια νερά της λεκάνης Πηνειού.  

25. Υδράργυρος δεν βρέθηκε σε συγκεντρώσεις ανώτερες εκείνης του αντίστοιχου ορίου 

αναφοράς της μεθόδου στις Σ.Θ.Δ. του δικτύου ελέγχου επιφανειακών και υπόγειων 

νερών της λεκάνης Πηνειού. 

26. Χρώμιο βρέθηκε σε ορισμένες Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών και υπόγειων νερών της 

λεκάνης Πηνειού όμως σε καμία περίπτωση οι αντίστοιχες τιμές των ΕΜΣ των θέσεων 

αυτών υπερβαίνουν τις τιμές ΕΜΣ-ΠΠΠ. 

27. Ψευδάργυρος βρέθηκε σε υψηλές συγκεντρώσεις σε σημαντικό αριθμό Σ.Θ.Δ. της 

λεκάνης Πηνειού με υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ σε όλες τις Σ.Θ.Δ. των ποταμών ήτοι 

στις Σ.Θ.Δ. με κωδικούς 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 52, 54, 55, 56, 70, 71, 72, 82 
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και 83. Ψευδάργυρος βρέθηκε και στις θέσεις στραγγιστικών με κωδικούς 2402, 2405, 

2408 και 2412 χωρίς να υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ στις θέσεις αυτές.  

28. Σημαντικές συγκεντρώσεις κασσιτέρου βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις Σ.Θ.Δ. του 

δικτύου των επιφανειακών νερών της λεκάνης Πηνειού και στις περισσότερες Σ.Θ.Δ. (42, 

43, 53, 55, 70, 2404, 2405, 2405Β, 2406, 2407, 2408, 2409, 2411, 2412, 2441 και 2600) 

υπάρχει υπέρβαση της ΕΜΣ-ΠΠΠ.  

29. Σημαντικές συγκεντρώσεις μαγγανίου βρέθηκαν σε αρκετές Σ.Θ.Δ. του δικτύου των 

επιφανειακών και υπόγειων νερών της λεκάνης Πηνειού. Υπερβάσεις του ορίου των 50 

ppb παρουσιάζουν οι ΕΜΣ των συγκεντρώσεων στις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών 

σχεδόν σε όλες τις θέσεις κατά τις δειγματοληψίες του 2010. Όμως σημαντικές 

συγκεντρώσεις μαγγανίου βρέθηκαν και σε πολλές γεωτρήσεις με αποτέλεσμα να 

υπάρχει υπέρβαση του ορίου σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των γεωτρήσεων της 

λεκάνης Πηνειού.  

30. Ο σίδηρος είναι σε μεγάλη αφθονία στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της 

λεκάνης Πηνειού με αποτέλεσμα να υπάρχουν υπερβάσεις του ορίου των 200 ppb 

εντός του 2010 στους ΕΜΣ των Σ.Θ.Δ. 42, 43, 44, 46, 55, 70, 71, 72, 82, και 2405 των 

επιφανειακών νερών και στις γεωτρήσεις 1679, 1680 και 1697.  

31. Υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ βρέθηκαν για νιτρικά στις θέσεις 2405, 2409 αλλά και στις 

γεωτρήσεις 1714, 1715 και 1716, υπερβάσεις του ορίου των νιτρωδών στις θέσεις 36, 

41, 44, 45, 46, 51, 71, 72, 82, 83, 2402, 2404, 2406, 2409 και στις γεωτρήσεις με 

κωδικούς 1664, 1677, 1679, 1681, 1690 και 1697 και αμμωνιακών στις θέσεις με 

κωδικούς 54, 91 και 2409.  

32. Φθοριούχα βρέθηκαν σε χαμηλές συγκεντρώσεις σε διάφορες Σ.Θ.Δ. των 

υδατοσυστημάτων της λεκάνης Πηνειού και μόνο η ΕΜΣ στις θέσεις 51 και 76 και 2410 

υπερβαίνει το όριο των 1,5 ppm.  

33. Αντιμόνιο σε επίπεδα ανώτερα των μεθόδων αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης του 

αντιμονίου δεν βρέθηκε. Αργίλιο σε επίπεδα ανώτερα του επιπέδου αναφοράς της 

μεθόδου ανάλυσης βρέθηκε μόνο στις γεωτρήσεις 1679 και 1680 χωρίς όμως να 

υπάρχει υπέρβαση του σχετικού ορίου του αργιλίου.  

34. Υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών βρέθηκαν στα ιζήματα των ποταμών της λεκάνης 

Πηνειού όμως οι υψηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν στα ιζήματα του Πάμισο στις 

Σ.Θ.Δ. με κωδικούς 76 (Γελάνθη) και 72 (Μουζάκι) με τις μέγιστες συγκεντρώσεις 

νιτρικών να ανέρχονται σε 700 και 415 ppm, αντίστοιχα. Χαμηλότερες συγκεντρώσεις 

βρέθηκαν στα ιζήματα των υπόλοιπων ποταμών. Η υψηλότερη συγκέντρωση (110 ppm) 

αμμωνιακών βρέθηκε στην θέση 54 του Ληθαίου. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις 
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φωσφορικών βρέθηκαν στις θέσεις 84 (Πορταϊκός στην Πύλη), 51 (Ληθαίος στο 

Κεραμίδι) και 83 (Πορταϊκός στην Αμμουδιά) που ανέρχονται σε 261, 220 και 206 ppm, 

αντίστοιχα. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις χλωριούχων και φθοριούχων βρέθηκαν στα 

ιζήματα του Πηνειού στις θέσεις 46 και 45. Από την συγκριτική εξέταση των 

συγκεντρώσεων μετάλλων στα ιζήματα όλων των ποταμών του έργου προκύπτει ότι οι 

υψηλότερες συγκεντρώσεις αρσενικού, καδμίου, μολύβδου, νικελίου, ψευδαργύρου, 

σιδήρου και χρωμίου, με εξαίρεση τις θέσεις 29 και 30 του Αλιάκμονα, βρέθηκαν στα 

ιζήματα των ποταμών της λεκάνης Πηνειού. Στα ιζήματα των θέσεων 29 και 30 του 

Αλιάκμονα βρέθηκαν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις χρωμίου. Πιστεύεται ότι η ρύπανση 

των ιζημάτων της λεκάνης να προέρχεται από φυσικές πηγές λόγω διάβρωσης 

πετρωμάτων.  

35. Καφεΐνη βρέθηκε σε όλες τις ΣΔΘ των επιφανειακών νερών της λεκάνης Πηνειού. Αυτό 

σημαίνει ότι όλα τα ρέματα, χείμαρροι ή ποταμοί είναι αποδέκτες αστικών αποβλήτων 

μερικώς ή ατελώς επεξεργασμένων. Καφεΐνη βρέθηκε επίσης και στο μεγαλύτερο 

ποσοστό των γεωτρήσεων της λεκάνης Πηνειού με εξαίρεση τις γεωτρήσεις του Δήμου 

Ευρυμένων. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων της καφεΐνης είναι σε συμφωνία με τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν παραπάνω σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

υπόγειων νερών και τις αναγωγικές συνθήκες που επικρατούν και συνηγορούν υπέρ της 

άποψης ότι τα υπόγεια υδροφόρα ρυπαίνονται είτε άμεσα, λόγω επικοινωνίας με τα 

επιφανειακά νερά, ή η ρύπανση προκαλείται από μη στεγανοποιημένους βόθρους 

κατοικημένων περιοχών και απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων που στραγγίζουν προς 

τα υπόγεια υδροφόρα.  

36. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Πηνειού ανιχνεύτηκαν έστω και μία φορά 110 

γεωργικά φάρμακα. Μεταξύ των γεωργικών φαρμάκων που ανιχνεύθηκαν στα 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Πηνειού αυτά που βρέθηκαν στις υψηλότερες 

συγκεντρώσεις είναι τα κάτωθι: prometryne (29,748 ppb) εντός του 2010 στην Σ.Θ.Δ. 

2409, fluometuron (15,483 ppb) στην Σ.Θ.Δ. 2410 εντός του 2011, captan (10, 272 

ppb) στην Σ.Θ.Δ. 2407 εντός του 2011 και atrazine (5,705 ppb) στην Σ.Θ.Δ. 35 του 

Πηνειού εντός του 2011.  

37. Από τις Σ.Θ.Δ. των ποταμών προκύπτει ότι τα αθροίσματα των συγκεντρώσεων των 

γεωργικών φαρμάκων και οι αντίστοιχοι ετήσιοι μέσοι όροι βρίσκονται σε χαμηλά 

επίπεδα με εξαίρεση τις Σ.Θ.Δ. 44 και 45 του Πηνειού, τις Σ.Θ.Δ. 71 και 72 του Πάμισου 

και τις Σ.Θ.Δ. 82 και 83 του Πορταϊκού στις οποίες τα σχετικά αθροίσματα των 

συγκεντρώσεων κυμαίνονται από 3,0 με 4,0 ppb ενώ σε όλες τις υπόλοιπες Σ.Θ.Δ. των 

ποταμών βρίσκονται σε επίπεδα <2,0 ppb. 
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38. Κατά την χρονική περίοδο 2010-2012, οι συγκεντρώσεις ορισμένων γεωργικών 

φαρμάκων βρίσκονται σταθερά σε υψηλά επίπεδα σε ορισμένες Σ.Θ.Δ. όπως στη Σ.Θ.Δ. 

52 του Ληθαίου στον Κλοκοτό, στη Σ.Θ.Δ. 35 του Πηνειού και ορισμένα στραγγιστικά 

που τα αντίστοιχα αθροίσματα των συγκεντρώσεων τους αγγίζουν τα 20 ppb εντός του 

2011 και πάνω από 12 ppb εντός του 2012.  

39. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Πηνειού βρέθηκαν τα κάτωθι γεωργικά φάρμακα που 

περιλαμβάνονται στα ΠΠΠ όπως alachlor, atrazine, chlorpyrifos ethyl, HCB, endosulfan 

sulphate, lindane, d-HCH, 2,4-D, linuron, dimethoate, malathion, fenthion, isoproturon, 

MCPA, trifluralin, bentazone, chloridazone (pyrazone), heptachlor epoxide, simazine και 

diuron. Διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ σχεδόν σε όλες τις Σ.Θ.Δ. των 

επιφανειακών νερών. Οι υπερβάσεις στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν τις 

συγκεντρώσεις lindane, malathion, chlorpyrifos ethyl, atrazine και alachlor.  

40. Τα ετήσια αθροίσματα των συγκεντρώσεων των γεωργικών φαρμάκων στην κάθε Σ.Θ.Δ. 

και στις αντίστοιχες τιμές των ετήσιων μέσων όρων υπάρχουν υπερβάσεις του ορίου των 

0,5 ppb στις Σ.Θ.Δ. 35, 44, 45 του ποταμού Πηνειού, στην Σ.Θ.Δ. 52 του Ληθαίου, στις 

Σ.Θ.Δ. 71 και 72 του Πάμισου και στις Σ.Θ.Δ. 82 και 83 του Πορταϊκού. Επίσης 

υπερβάσεις υπάρχουν στις Σ.Θ.Δ. στραγγιστικών όπως 2404, 2407, 2409, 2410, 2421 

και 2600.  

41. Υπερβάσεις του ορίου του 0,1 ppb υπάρχουν στις γεωτρήσεις με κωδικούς 1687 

(prometryne 0,167 ppb), 1696 (chlorthal dimethyl 0,144 ppb), 1703 (fluometuron 0,158 

ppb), 1713 (diphenylamine 0,1 ppb), 1722 (bentazone 0,115 ppb) και 1725 (fluometuron 

0,285 ppb). Η παρουσία υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε σημαντικό αριθμό 

γεωτρήσεων όπως και οι υπερβάσεις του ορίου του 0,1 ppb σε ένα επίσης σημαντικό 

ποσοστό γεωτρήσεων είναι σε συμφωνία με άλλες ενδείξεις που επισημάνθηκαν 

παραπάνω (παρουσία στα υπόγεια νερά της καφεΐνης και υψηλών συγκεντρώσεων 

φωσφορικών, ολικού φωσφόρου και νιτρωδών, αναγωγικές συνθήκες κ.ά.) σχετικά με 

την διαπερατότητα των εδαφών στην έκπλυση ουσιών και την ρύπανση των υπόγειων 

υδροφόρων.  

42. Τα γεωργικά φάρμακα που ανιχνεύτηκαν από 5 φορές και πάνω ανέρχονται σε 39 κατά 

την περίοδο 2010-2011. Την μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης κατά την χρονική 

περίοδο αυτή έχουν τα εντομοκτόνα chlorpyrifos ethyl (266 ανιχνεύσεις) και imidacloprid 

(46 ανιχνεύσεις), τα ζιζανιοκτόνα fluometuron (246 ανιχνεύσεις), prometryne (201 

ανιχνεύσεις), S-metolachlor (137 ανιχνεύσεις) και terbuthylazine (122 ανιχνεύσεις) και τo 

μυκητοκτόνo etridiazole (58 ανιχνεύσεις) και με μικρότερο αριθμό ανιχνεύσεων όλα τα 

υπόλοιπα.  
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43. Για το 2010-2011 το ανώτατο χείλος της διασποράς του 75% των συγκεντρώσεων 

ανέρχεται σε 0,425 ppb για τα γεωργικά φάρμακα που έχουν έγκριση κυκλοφορίας 

στην χώρα μας και υπάρχουν υπερβάσεις για γεωργικά φάρμακα που δεν έχουν έγκριση 

κυκλοφορίας όπως lindane, atrazine και prometryne. 

44. Σε επτά Σ.Θ.Δ. της λεκάνης Πηνειού κατά την περίοδο 2010-2011 βρέθηκαν σε 

εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις ορισμένα γεωργικά φάρμακα. Στις Σ.Θ.Δ. αυτές 

περιλαμβάνονται οι θέσεις με κωδικούς 2409, 2410, 2600, 2404, 2407, 35 και 52 

στις οποίες η εξαιρετικά υψηλή ρύπανση των επιφανειακών νερών οφείλεται σε 

σημειακές πηγές είτε μόνιμης εγκατάστασης για το πλύσιμο/γέμισμα ψεκαστήρων 

ή περιστασιακές καταστάσεις που δημιουργούνται από μεμονωμένους γεωργούς. 

Δυστυχώς σε όλες τις ανωτέρω Σ.Θ.Δ. ισχύει η δεύτερη περίπτωση σημειακών 

πηγών, δηλαδή ανεξέλεγκτων περιστασιακών επεισοδίων ρύπανσης, που είναι 

και η δυσκολότερο να ελεγχθεί κατάσταση.  

45. Κατά την περίοδο 2012 ανιχνεύθηκαν από 5 φορές και πάνω 22 γεωργικά φάρμακα. 

Μεταξύ των φαρμάκων αυτών την υψηλότερη συχνότητα ανίχνευσης έχουν τα 

εντομοκτόνα chlorpyrifos ethyl (96 ανιχνεύσεις ), lindane (50 ανιχνεύσεις), pirimiphos 

methyl (21 ανιχνεύσεις ), τα ζιζανιοκτόνα fluometuron (139 ανιχνεύσεις), prometryne (75 

ανιχνεύσεις ), S-metolachlor (73 ανιχνεύσεις ), chlorthal dimethyl (57 ανιχνεύσεις) και 

terbuthylazine (50 ανιχνεύσεις ) και μεταξύ των μυκητοκτόνων το etridiazole (17 

ανιχνεύσεις). 

46. Το ανώτατο χείλος των συγκεντρώσεων της κατανομής του 75% των τιμών υπερβαίνει 

το όριο του 0,1 ppb μόνο για τα γεωργικά φάρμακα 2,4-D, chlorthal dimethyl, 

diphenylamine, fluometuron και prometryne. Για τα γεωργικά φάρμακα αυτά οι 

συγκεντρώσεις του 75% των τιμών κυμαίνονται από 0,11 με 0,18 ppb το οποίο πρέπει 

να θεωρηθεί και το εύρος της αναπόφευκτης ρύπανσης. Όμως για αρκετά γεωργικά 

φάρμακα όπως 2,4-D, acetochlor, lindane, chlorpyrifos ethyl, chlorthal dimethyl, 

dimethenamid, ethalfluralin, fluometuron, prometryne και S-metolachlor υπάρχουν 

εξαιρετικά υψηλές τιμές που κυμαίνονται από 0,172 με 2,231 ppb. Οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις βρέθηκαν για την prometryne (2,231 ppb) και το fluometuron (0,5 με 

1,067 ppb) και οι συγκεντρώσεις αυτές βρέθηκαν στην Σ.Θ.Δ. 52 του Ληθαίου που όπως 

αναφέρθηκε πρέπει να οφείλονται σε ανεξέλεγκτες θέσεις πλυσίματος/γεμίσματος 

ψεκαστήρων από μεμονωμένους αγρότες.  

47. Καθ όλη την διάρκεια του έργου στους ποταμούς της λεκάνης Πηνειού (Πηνειό, Ληθαίο, 

Πάμισο και Πορταϊκό) ανιχνεύθηκαν από 5 φορές και πάνω chlorpyrifos ethyl (268), 

fluometuron (263), prometryne (188), S-metolachlor (139), terbuthylazine (121), 

diphenylamine (81), chlorthal dimethyl (76), acetochlor (76), etridiazole (69), lindane 
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(50), alachlor (33), imidaclorprid (28), 2,4-D (27) και pirimiphos methyl (22). Τα γεωργικά 

φάρμακα για τα οποία το ανώτατο χείλος των συγκεντρώσεων του 75% των τιμών 

υπερβαίνει το 0,1 ppb είναι 2,4-D, alachlor, azoxystrobin, boscalid, lindane, chlorthal 

dimethyl, diazinon, etridiazole, fluometuron, PCNB και propazine. Για τα γεωργικά 

φάρμακα αυτά το εύρος του 75% των συγκεντρώσεων κυμαίνεται από 0,101 με 0,357 

ppb. Όμως υπάρχουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις μέχρι 4,1 ppb (fluometuron) και 

2,231 ppb (prometryne) που βρέθηκαν μέσα στο 2011 και 2012, αντίστοιχα, στην θέση 

52 του Ληθαίου.  

48. Στις γεωτρήσεις της λεκάνης Πηνειού ανιχνεύθηκαν από 5 φορές και πάνω τα γεωργικά 

φάρμακα alachlor (5), lindane (6), chlorthal dimethyl (5) , diphenylamine (7), fluometuron 

(20), prometryne (18), S-metolachlor (14) και terbuthylazine (15) (στις παρενθέσεις 

δίνεται αριθμός των ανιχνεύσεων). To ανώτατο χείλος των συγκεντρώσεων της 

κατανομής του 75% των τιμών υπερβαίνει το όριο του 0,1 ppb μόνο για το chlorthal 

dimethyl. Όμως τόσο για το chlorthal dimethyl όσο και το fluometuron και prometryne 

βρέθηκαν εξαιρετικά υψηλές τιμές που κυμαίνονται από 0,11 με 0,285 ppb.  

49. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου σε 198 περιπτώσεις οι υδρόβιοι οργανισμοί 

εκτέθηκαν σε κίνδυνο. Μεταξύ των 198 περιπτώσεων οικοτοξικολογικού κινδύνου οι 65 

μόνο περιπτώσεις συνέβηκαν στα στραγγιστικά, οι τρεις σε νερό γεωτρήσεων (κωδικοί 

1701 και 1702 λόγω bifenthrin και 1687 λόγω prometryne) και οι 130 στις Σ.Θ.Δ. των 

ποταμών Πηνειού, Ληθαίου, Πάμισου και Πορταϊκού. Τα γεωργικά φάρμακα τα 

οποία ήταν υπεύθυνα για τον οικοτοξικολογικό κίνδυνο είναι τα 

εντομοκτόνα/ακαρεοκτόνα endosulfan I, bifenthrin, malathion, chlorpyrifos methyl, 

deltamethrin, lindane, phosmet, diazinon, diflubenzuron, L-cyhalothrin, alphamethrin, 

permethrin, pirimiphos methyl, phosmet, fipronil, methomyl, imidacloprid και profenofos, 

τα ακαρεοκτόνα chloropropylate και fenazaquin, τα νηματωδοκτόνα terbufos και 

cadusaphos, το μυκητοκτόνο PCNB και τα ζιζανιοκτόνα prometryne, fluometuron, 

ethalfluralin, acetochlor, S-metolachlor, atrazine, oxadiazon, cyanazine και 

terbuthylazine.  

50. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Πηνειού ανιχνεύθηκαν πολλά γεωργικά φάρμακα που 

δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας στην χώρα μας όπως alachlor, atrazine, 

chloropropylate, lindane, acetochlor, malathion, PCNB, HCB, propazine, cyanazine, 

cadusafos, profenofos, thiofanox sulfoxide, trifluralin, diuron, prometryne, endosulfan, 

thiabendazole, carbendazim και πολλά άλλα. Μεταξύ αυτών το ζιζανιοκτόνο prometryne 

έχει την πιο ευρεία χρήση όπως και το εντομοκτόνο lindane. Όμως σε κάποιο βαθμό έχει 

χρησιμοποιηθεί και atrazine, acetochlor, PCNB και cadusafos. Όλα τα υπόλοιπα που 
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ανιχνεύθηκαν προέκυψαν από υπολείμματα τους που υπάρχουν στο περιβάλλον από 

παλαιότερες χρήσεις.  

51. Σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν την περίοδο 2010-2012 με αντίστοιχα 

αποτελέσματα της περιόδου 1999-2000 που αφορούν δύο θέσεις του ποταμού Πηνειού 

δείχνει ότι υπάρχουν αυξομειώνεις στους μέσους όρους ορισμένων παραμέτρων αλλά 

δεν είναι σημαντικές όπως για παράδειγμα διαφαίνεται μία μικρή μείωση του μέσου όρου 

των νιτρικών κατά την περίοδο 2010-2012 αλλά και αυξομειώνεις μετάλλων αλλά κυρίως 

μεταβολές στην ισορροπία μεταξύ των συγκεντρώσεων διαλυτής μορφής μετάλλων και 

μορφής που είναι συνδεδεμένη με τα αιωρούμενα σωματίδια του νερού. Όμως η 

σημαντικότερη διαφορά που παρατηρείται είναι η σημαντική μείωση του Redox κατά την 

περίοδο 2010-2012. 

Λεκάνη Ενιπέα 

1. Οι μέσοι όροι των τιμών του TDS και της αγωγιμότητας κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα 

στις Σ.Θ.Δ. των ποταμών Ενιπέα και Σοφαδίτη και των στραγγιστικών. Οι χαμηλότεροι 

μέσοι όροι βρέθηκαν για την Σ.Θ.Δ. 2417 (ταμιευτήρας Μητρόπολις) που τροφοδοτείται 

με νερό από την λίμνη Πλαστήρα. Όμως οι αντίστοιχοι μέσοι όροι στις Σ.Θ.Δ. των 

υπόγειων νερών βρίσκονται σε διπλάσια περίπου επίπεδα. Οι μέσοι όροι του Redox στο 

νερό των γεωτρήσεων βρίσκονται είτε σε χαμηλά οξειδωτικά επίπεδα (<100 mV) ή έχουν 

αρνητικό πρόθεμα που σημαίνει ότι οι συνθήκες είναι αναγωγικές στα υπόγεια νερά ενώ 

αντίθετα στα επιφανειακά νερά, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι αντίστοιχοι μέσοι όροι είναι 

>100 mV .  

2. Οι συγκεντρώσεις χλωριούχων και θειικών βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα σε όλες τις 

Σ.Θ.Δ. της λεκάνης Ενιπέα. Επίσης σε χαμηλά επίπεδα βρίσκονται και οι συγκεντρώσεις 

νιτρωδών, αμμωνιακών και φθοριούχων με ελάχιστες εξαιρέσεις θέσεων με μέσους 

όρους συγκεντρώσεων >0,5 ppm.  

3. Σε σημαντικό αριθμό Σ.Θ.Δ. οι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων των φωσφορικών και 

ολικού φωσφόρου βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και κυρίως στις Σ.Θ.Δ. των 

γεωτρήσεων. Από τις θέσεις των επιφανειακών νερών υψηλές συγκεντρώσεις 

φωσφορικών (>1,0 ppm) βρέθηκαν μόνο στην Σ.Θ.Δ. 64 του Σοφαδίτη που βρίσκεται 

ανάντη της εκβολής του στον Ενιπέα. Υψηλές συγκεντρώσεις φωσφορικών αλλά και 

ολικού φωσφόρου βρέθηκαν σε σημαντικό αριθμό γεωτρήσεων. Η παρουσία υψηλών 

συγκεντρώσεων ολικού φωσφόρου και φωσφορικών στα υπόγεια νερά είναι σε 

συμφωνία με τις αναγωγικές συνθήκες που διαπιστώθηκε ότι επικρατούν σε σημαντικό 

ποσοστό των γεωτρήσεων γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει ρύπανση των 

υπόγειων νερών από αστικά απόβλητα. 
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4. Η αρδευτική ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων είναι κυρίως Μέση προς Καλή 

(ποταμοί Ενιπέας και Σοφαδίτης και στραγγιστικά) και Καλή όπως στα στραγγιστικά με 

κωδικούς 2417, 2458, 2461 και 2468. Οι γεωτρήσεις στην πλειονότητά τους έχουν 

αρδευτική ποιότητα επίσης Μέση προς Καλή και ένα μικρό ποσοστό των γεωτρήσεων 

έχουν αρδευτική ποιότητα Μέση προς Μέτρια. 

5. Συγκεντρώσεις βορίου >1,0 mg/L βρέθηκαν εντός του 2010 στις Σ.Θ.Δ. 61, 62, 64 και 65 

του Ενιπέα. Επίσης υπερβάσεις του ορίου 1,0 mg/L βρέθηκαν στις θέσεις 2452 και 2454 

των στραγγιστικών. Βόριο βρέθηκε, πάνω από το όριο αναφοράς της μεθόδου 

ανάλυσης, σε ελάχιστες γεωτρήσεις και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση του 

ορίου του 1,0 mg/L.  

6. Αρσενικό σε σημαντικές συγκεντρώσεις βρέθηκε σε περιορισμένο αριθμό Σ.Θ.Δ. των 

επιφανειακών νερών όπως στις Σ.Θ.Δ. 66, 2459, 62, 65, 2467 και 2456 όμως σε καμία 

περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση των ΕΜΣ από το αντίστοιχο όριο των 30 ppb του 

ΕΜΣ-ΠΠΠ. Η υψηλότερη συγκέντρωση αρσενικού (32,9 ppb) βρέθηκε στην Σ.Θ.Δ. 2459 

(περιοχή Ματαράγκας). Αρσενικό σε χαμηλές σχετικά συγκεντρώσεις βρέθηκε στις 

γεωτρήσεις με κωδικούς 1860, 1861, 1871 που βρίσκονται στην περιοχή Σοφάδων και 

στην γεώτρηση με κωδικό 1898 του Παλαμά. Υπέρβαση του αντιστοίχου ορίου των 10 

ppb για τα υπόγεια νερά βρέθηκε μόνο στην γεώτρηση με κωδικός 1898.  

7. Χαμηλές συγκεντρώσεις καδμίου βρέθηκαν σε ορισμένα επιφανειακά υδατοσυστήματα 

της λεκάνης Ενιπέα όπως στις Σ.Θ.Δ. με κωδικούς 66, 2440, 2458 και 2468 και στις 

οποίες υπάρχει υπέρβαση των ορίων ΠΠΠ. Επίσης σε σημαντικό αριθμό γεωτρήσεων 

βρέθηκε κάδμιο σε επίπεδα ανώτερα του επιπέδου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης 

όμως σε καμία περίπτωση οι τιμές ΕΜΣ δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 5,0 ppb 

που ισχύει για τα υπόγεια νερά.  

8. Σημαντικές συγκεντρώσεις μολύβδου βρέθηκαν σε πολλές Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών 

νερών της λεκάνης Ενιπέα όμως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση του ορίου 

των 7,2 ppb του ΕΜΣ-ΠΠΠ. Όμως στις περισσότερες από τις ανωτέρω Σ.Θ.Δ. υπάρχει 

υπέρβαση της ετήσιας μεγίστης συγκέντρωση από την αντίστοιχη τιμή του ΜΕΣ-ΠΠΠ. 

Στις ανωτέρω Σ.Θ.Δ. με τις υπερβάσεις περιλαμβάνονται οι Σ.Θ.Δ. με κωδικούς 65, 75, 

2416, 2417, 2440, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2459, 2461, 2462, 2463, 

2467, 2468, 2469 και 2470. Σημαντικές συγκεντρώσεις μολύβδου βρέθηκαν και σε 

πολλές γεωτρήσεις. Όμως σε καμία περίπτωση οι ΕΜΣ του μολύβδου δεν υπερβαίνουν 

την ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση των 10 ppb που ισχύει για τα υπόγεια νερά. 

9. Σημαντικές συγκεντρώσεις νικελίου βρέθηκαν σε πολλές Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών 

νερών της λεκάνης Ενιπέα όμως σε καμία περίπτωση οι ΕΜΣ των συγκεντρώσεων δεν 

υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των ΕΜΣ-ΠΠΠ όμως σε ορισμένες θέσεις υπάρχει 
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υπέρβαση του ΜΕΣ-ΠΠΠ. Επίσης σε σημαντικό αριθμό γεωτρήσεων βρέθηκε νικέλιο σε 

συγκεντρώσεις όμως που δεν υπερβαίνουν τα 15 ppb ενώ το ανώτατο όριο για τα 

υπόγεια νερά είναι 20 ppb.  

10. Χαλκός δεν βρέθηκε στα επιφανειακά νερά, βρέθηκε όμως σε μικρό αριθμό γεωτρήσεων 

(κωδικοί 1851, 1866, 1867, 1897, 1902) αλλά σε καμία περίπτωση οι τιμές των ΕΜΣ δεν 

υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 2000 ppb που ισχύει για τα υπόγεια νερά.  

11. Υδράργυρος δεν βρέθηκε σε συγκεντρώσεις ανώτερες εκείνης του αντίστοιχου ορίου 

αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης. 

12. Χρώμιο βρέθηκε σε ορισμένες Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών (κωδικοί 73, 2458 και 

2469) όμως σε καμία περίπτωση οι αντίστοιχες τιμές των ΕΜΣ των θέσεων αυτών δεν 

υπερβαίνουν τις τιμές ΕΜΣ-ΠΠΠ. Χρώμιο σε σημαντικές συγκεντρώσεις βρέθηκε κυρίως 

σε ορισμένες γεωτρήσεις των ΤΟΕΒ Φαρσάλων και Σοφάδων και σε μία γεώτρηση του 

Παλαμά (κωδικός 1890). Όμως μόνο στην γεώτρηση με κωδικό 1890 υπάρχει υπέρβαση 

του ορίου των 50 ppb.  

13. Ψευδάργυρος βρέθηκε σε ορισμένες Σ.Θ.Δ. (κωδικοί 61, 62, 65, 73, 74, 75, 2416, 2417, 

2456, 2457, 2458, 2463 και 2469) σε υψηλές σχετικά συγκεντρώσεις (μέχρι 400 ppb). 

Όμως μόνο στις θέσεις του Ενιπέα 61 και 62 και στις θέσεις του Σοφαδίτη 73 και 74 οι 

ΕΜΣ υπερβαίνουν την ΕΜΣ-ΠΠΠ.  

14. Σημαντικές συγκεντρώσεις κασσιτέρου βρέθηκαν σε πολλές Σ.Θ.Δ. του δικτύου των 

επιφανειακών νερών της λεκάνης Ενιπέα με αποτέλεσμα σε σημαντικό αριθμό των 

θέσεων (κωδικοί 62, 75, 2440, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2461, 2462, 2467, 

2468 και 2469) υπάρχει υπέρβαση του ορίου της ΕΜΣ-ΠΠΠ των 2,2 ppb. 

15. Σημαντικές συγκεντρώσεις μαγγανίου βρέθηκαν σε αρκετές Σ.Θ.Δ. του δικτύου των 

επιφανειακών και υπόγειων νερών της λεκάνης Ενιπέα. Υπερβάσεις του ορίου των 50 

ppb παρουσιάζουν οι ΕΜΣ των συγκεντρώσεων στις Σ.Θ.Δ. 61, 62, 73, 74, 75, 2453, 

2458 και 2464 των επιφανειακών νερών και σε μεγάλο αριθμό γεωτρήσεων που 

βρίσκονται στην περιοχή Παλαμά, Φαρσάλων και Σοφάδων. Οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις βρέθηκαν στις γεωτρήσεις Σοφάδων. 

16. Ο δισθενής σίδηρος είναι σε μεγάλη αφθονία στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της 

λεκάνης Ενιπέα με αποτέλεσμα να υπάρχουν υπερβάσεις του ορίου των 200 ppb στους 

ΕΜΣ των Σ.Θ.Δ. 62, 73 και 2458 των επιφανειακών νερών και σε πολλές γεωτρήσεις 

που βρίσκονται στην περιοχή Σοφάδων.  

17. Χαμηλές με μέτριες συγκεντρώσεις νιτρικών βρέθηκαν στις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών 

νερών της λεκάνης Ενιπέα και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση του ορίου 

των 50 ppm. Όμως υπέρβαση του ορίου των 50 ppm βρέθηκε σε ορισμένες γεωτρήσεις 
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(κωδικοί 1821, 1822, 1824, 1825, 1829, 1832 και 1834) των Φαρσάλων. Ενδεχομένως 

στην περιοχή Φαρσάλων να υπάρχει πρόβλημα νιτρορύπανσης των υπόγειων 

υδροφόρων. 

18. Στις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών με κωδικούς 61, 64, 73, 74 και 2453 οι αντίστοιχες 

τιμές των ΕΜΣ των νιτρωδών υπερβαίνουν το όριο των 0,5 ppm. Υπέρβαση του ορίου 

των 0,5 ppm βρέθηκε και σε περιορισμένο αριθμό γεωτρήσεων.  

19. Οι συγκεντρώσεις αμμωνιακών μόνο στις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών με κωδικούς 

61, 65, 67, 2468 και 2453 και στην γεώτρηση με κωδικό 1886 έχουν ΕΜΣ που 

υπερβαίνουν το όριο των 0,5 ppm.  

20. Φθοριούχα βρέθηκαν σε πολλές Σ.Θ.Δ. των υδατοσυστημάτων της λεκάνης της Ενιπέα 

αλλά σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Μόνο η ΕΜΣ στην θέση 73 του Σοφαδίτη υπερβαίνει το 

όριο των 1,5 ppm.  

21. Αντιμόνιο σε επίπεδα ανώτερα του ορίου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης βρέθηκε σε 

αρκετές γεωτρήσεις και μάλιστα σε σημαντικό αριθμό οι ΕΜΣ υπερβαίνουν το όριο των 5 

ppb. Οι ανωτέρω γεωτρήσεις βρίσκονται στην περιοχή Ανάβρας (ΤΟΕΒ Σοφάδων) και 

μία γεώτρηση (κωδικός 1900) βρίσκεται στην περιοχή Παλαμά.  

22. Αργίλιο βρέθηκε σε σημαντικό αριθμό γεωτρήσεων όμως υπέρβαση του ορίου των 200 

ppb βρέθηκε στις γεωτρήσεις με κωδικούς 1877, 1889 και 1902 των Σοφάδων. Οι 

συγκεντρώσεις αργιλίου στις γεωτρήσεις αυτές είναι εξαιρετικά υψηλές και οι αντίστοιχοι 

ΕΜΣ ανέρχονται σε 3.388, 10.520 και 685 ppb, αντίστοιχα.  

23. Στα υπόγεια νερά της λεκάνης Ενιπέα εκτός από τις υψηλές συγκεντρώσεις 

φωσφορικών και ολικού φωσφόρου αλλά και νιτρωδών, τις αναγωγικές συνθήκες που 

επικρατούν σε σημαντικό ποσοστό των γεωτρήσεων επίσης σε πολλές υπάρχει 

αρσενικό, μόλυβδος, νικέλιο, χαλκός, χρώμιο, μαγγάνιο, σίδηρος, αντιμόνιο και 

αλουμίνιο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των γεωτρήσεων με σημαντικές συγκεντρώσεις 

τοξικών μετάλλων βρίσκονται στην περιοχή Σοφάδων. θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά 

μήκος του Σοφαδίτη ποταμού και σε μικρή απόσταση από την κοίτη του υπάρχουν τα 

XAΔA08-10 (Παλαμά) ανάντη της θέσης 64, ανάντη της θέσης 75 (περιοχή Ματαράγκας) 

υπάρχει το XAΔA08-9 (Σοφάδων) και ανάντη της θέσης 74 υπάρχει το XAΔA08-8 

(Κέδρου). Οι θέσεις ΧΑΔΑ που υπάρχουν κατά μήκος και σε μικρή απόσταση από την 

κοίτη του Σοφαδίτη προκύπτει ότι ενδεχομένως δεν επηρέασαν ακόμη αρνητικά τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού του ποταμού όμως ενδεχομένως οι θέσεις αυτές των 

ΧΑΔΑ να είναι υπεύθυνες για την υποβαθμισμένη ποιότητα των υπόγειων νερών της 

περιοχής.  



Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών 
Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σελ.115/186 

24. Στα ιζήματα των ποταμών Ενιπέα και Σοφαδίτη βρέθηκαν σημαντικές συγκεντρώσεις 

ανιόντων αλλά και μετάλλων. Η υψηλότερη συγκέντρωση νιτρικών (638 ppm) βρέθηκε 

στα ιζήματα της θέσης 68, η οποία είναι και από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις νιτρικών 

που βρέθηκαν μεταξύ των ιζημάτων όλων των ποταμών. Στην ίδια θέση βρέθηκε και η 

υψηλότερη συγκέντρωση φωσφορικών (144 ppm) και από τις υψηλότερες 

συγκεντρώσεις χλωριούχων (948 ppm). Υπάρχει το ενδεχόμενο οι υψηλές 

συγκεντρώσεις νιτρικών και φωσφορικών στα ιζήματα της θέσης 68 να οφείλονται σε 

κάποιο οδικό ατύχημα μεταφοράς λιπασμάτων. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις 

αρσενικού (περίπου 10 ppm) βρέθηκαν στα ιζήματα των θέσεων 68 και 67 του Ενιπέα. 

Το ίδιο ισχύει και για τις συγκεντρώσεις μαγγανίου οι υψηλότερες 1100 και 1065 ppm 

βρέθηκαν στο ίζημα της θέσης 68 του Ενιπέα και 64 του Σοφαδίτη, αντίστοιχα. Οι 

υψηλότερες συγκεντρώσεις 11,5 και 11,1 ppm μολύβδου βρέθηκαν στα ιζήματα των 

θέσεων 61 του Ενιπέα και 73 του Σοφαδίτη, αντίστοιχα. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις 

νικελίου επίσης βρέθηκαν στις θέσεις 73, 75 και 64 του Σοφαδίτη με τις συγκεντρώσεις 

να κυμαίνονται από 255 με 209 ppm. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις χαλκού βρέθηκαν 

στα ιζήματα του Ενιπέα στις θέσεις 66, 68 και 61 και οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται από 

42 με 39 ppm. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις κασσιτέρου και ψευδαργύρου επίσης 

βρέθηκαν στις θέσεις 67, 68 και 61 του Ενιπέα. Το ίδιο ισχύει και με το χρώμιο με την 

διαφορά ότι η υψηλότερη συγκέντρωση (108 ppm) βρέθηκε στην θέση 64 του Σοφαδίτη 

και έπονται αυτές που βρέθηκαν στις θέσεις 66 (100 ppm), 65 (96 ppm) και 61 (91 ppm). 

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σιδήρου βρέθηκαν στο ίζημα της θέσης 73 (78 g/kg) του 

Σοφαδίτη και ελαφρώς μικρότερες στην θέση 68 (73,8 g/kg) και 65 (58,8 g/kg). 

Προκύπτει από τα ανωτέρω ότι σημαντικές συγκεντρώσεις μετάλλων όπως αρσενικού, 

μαγγανίου, χαλκού, κασσιτέρου, ψευδαργύρου, και σιδήρου βρίσκονται στα ιζήματα της 

θέσης 68 που βρίσκεται σε παραπόταμο του Ενιπέα στην ορεινή περιοχή της 

Μαντασιάς. Ενδέχεται στο ρέμα αυτό να εκβάλλουν ρέματα από την λεκάνη της 

Ξυνιάδας και κυρίως της περιοχής του Μεταλλείου και συνεπώς η ρύπανση των 

ιζημάτων αλλά και των επιφανειακών νερών της λεκάνης του Ενιπέα να προέρχεται εν 

μέρει και από τις δραστηριότητες του Μεταλλείου στην λεκάνη της Ξυνιάδας. 

25. Καφεΐνη βρέθηκε σχεδόν σε όλες τις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών και υπόγειων νερών. Οι 

συγκεντρώσεις καφεΐνης στα επιφανειακά νερά είναι σαφώς σε υψηλότερα επίπεδα σε 

σχέση με τις συγκεντρώσεις που βρέθηκαν στα υπόγεια νερά. Υψηλότερες 

συγκεντρώσεις καφεΐνης βρέθηκαν στις Σ.Θ.Δ. του Σοφαδίτη σε σχέση με αυτές που 

βρέθηκαν στις Σ.Θ.Δ. του Ενιπέα. Το γεγονός ότι στα υπόγεια νερά της λεκάνης 

βρέθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις φωσφορικών και ολικού φωσφόρου και σε συνδυασμό 

με την παρουσία καφεΐνης και επίσης λόγω του ότι σε πολλές περιοχές οι συνθήκες στα 
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υπόγεια υδροφόρα είναι αναγωγικές δείχνει ότι υπάρχει ρύπανση των υδροφόρων με 

αστικά απόβλητα ενδεχομένως μέσω των μη στεγανοποιημένων βόθρων που 

λειτουργούν σε πολλές περιοχές που δεν υπάρχει κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο. Επίσης 

λόγω του ότι τα υπόγεια νερά έχουν σχετικά υψηλότερη περιεκτικότητα σε ολικά διαλυτά 

στερεά και διάφορα άλατα με αποτέλεσμα να έχουν υψηλότερες τιμές σε TDS, 

αγωγιμότητα και αλατότητα, σε σύγκριση με τα επιφανειακά νερά της λεκάνης, 

υποδηλώνει ότι τα εδάφη της λεκάνης ευνοούν την έκπλυση ουσιών και ιόντων προς τα 

υπόγεια υδροφόρα. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από την συχνή παρουσία 

υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων που όπως προκύπτει σχεδόν όλα τα γεωργικά 

φάρμακα που είχαν συχνή ανίχνευση στα επιφανειακά νερά της λεκάνης και άρα είχαν 

ευρεία χρήση βρέθηκαν και στα υπόγεια νερά και μάλιστα ορισμένα από αυτά όπως 

prometryne, diphenylamine, chlorthal dimethyl, bentazone και lindane σε συγκεντρώσεις 

>0,1 ppb.  

26. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης του Ενιπέα ανιχνεύθηκαν έστω και μία φορά 95 

ουσίες που εμπίπτουν στα γεωργικά φάρμακα είτε ως δραστικά συστατικά, μεταβολίτες 

ή παραπροϊόντα σύνθεσης που συνοδεύουν τα δραστικά συστατικά στα σκευάσματα. 

Μεταξύ των ανωτέρω γεωργικών φαρμάκων αυτά που βρέθηκαν στις υψηλότερες 

συγκεντρώσεις και συχνότερα είναι τα ζιζανιοκτόνα fluometuron, prometryne, 

terbuthylazine και S-metolachlor.  

27. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων που κυμαίνονται από 70 με 5 ppb 

βρέθηκαν σε Σ.Θ.Δ. (κωδικοί 2453, 2454, 2452, 2451 και 2456) στις οποίες, με εξαίρεση 

την θέση 2451, υπάρχουν σημειακές πηγές ρύπανσης από δραστηριότητες 

πλυσίματος/γεμίσματος γεωργικών ψεκαστήρων και βρίσκονται στην περιοχή που 

περικλείεται από τους οδικούς άξονες Κεραμειδίου-Βλοχού-Παλαμά-Κοσκινά. Στην θέση 

με κωδικό 2451 δεν υπάρχουν εμφανείς ενδείξεις δραστηριότητας πλυσίματος 

ψεκαστήρων. Η ρύπανση που προκαλείται από τις σημειακές πηγές συσσωρευτικά 

εμφανίζεται στην Σ.Θ.Δ. 65 του Ενιπέα στον Βλοχό και κατά δεύτερο λόγο στην Σ.Θ.Δ. 

61 στο Κεραμείδι.  

28. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων στην Σ.Θ.Δ. 65 του Ενιπέα οφείλεται 

και σε μεγάλο ποσοστό στην ρύπανση που μεταφέρεται από τον Φαρσαλιώτη, μέσω του 

Σοφαδίτη, παραποτάμου του Ενιπέα. Στην Σ.Θ.Δ. 65 του Ενιπέα και 64 του Σοφαδίτη 

βρέθηκαν τα υψηλότερα ετήσια αθροίσματα συγκεντρώσεων γεωργικών φαρμάκων. 

Στην παρατηρούμενη ρύπανση του Ενιπέα ποταμού, σημαντική είναι και η συμβολή του 

Καλέντζη, παραποτάμου του Ενιπέα, που όμως επιβαρύνει την κατάσταση στην θέση 61 

του Ενιπέα.  
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29. Το γεωργικό φάρμακο με την υψηλότερη συχνότητα ανίχνευσης και συγκεντρώσεις στην 

λεκάνη του Ενιπέα αλλά και στον ίδιο τον ποταμό είναι το ζιζανιοκτόνο fluometuron. Οι 

υψηλότερες συγκεντρώσεις fluometuron βρέθηκαν στην Σ.Θ.Δ. 65 στον Βλοχό και σε 

ελαφρώς μικρότερες συγκεντρώσεις στην Σ.Θ.Δ. 61 στο Κεραμείδι. Επίσης οι 

υψηλότερες συγκεντρώσεις τόσο κατά την καλλιεργητική περίοδο του 2011 όσο και του 

2012 βρέθηκαν στην περίοδο Απριλίου-Ιουνίου.  

30. Παρόμοιο είναι το προφίλ της διακύμανσης των συγκεντρώσεων του fluometuron στην 

Σ.Θ.Δ. 64 του Σοφαδίτη ενώ στις Σ.Θ.Δ. που βρίσκονται ανάντη οι συγκεντρώσεις 

βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα σε αντίθεση με την θέση 64 στην οποία οι συγκεντρώσεις 

του fluometuron την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, 2011 κυμαίνονται από 2-4 ppb. 

Πιστεύεται ότι η ρύπανση στην Σ.Θ.Δ. 64, όσον αφορά το fluometuron, προέρχεται από 

τον Φαρσαλιώτη, παραπόταμο του Σοφαδίτη, που εκβάλει κατάντη της Σ.Θ.Δ. 75.  

31. Πολλά γεωργικά φάρμακα που περιλαμβάνονται μεταξύ των ουσιών προτεραιότητας 

των ΠΠΠ βρέθηκαν στα επιφανειακά νερά της λεκάνης του Ενιπέα όπως chlorpyrifos 

ethyl, alachlor, dimethoate, lindane, simazine, 2,4-D, MCPA, bentazone, mecoprop, 

trifluralin, HCB, malathion, endosulfan I, endosulfan II, endosulfan sulphate, isoproturon, 

linuron, diuron και διάφορα ισομερή του εξαχλωροκυκλοεξανίου και σε σημαντικό αριθμό 

Σ.Θ.Δ. οι ετήσιοι μέσοι όροι ή οι μέγιστες συγκεντρώσεις των γεωργικών φαρμάκων ή 

άλλων ουσιών που βρέθηκαν υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια των ΠΠΠ.  

32. Στις Σ.Θ.Δ. της λεκάνης του Ενιπέα ανιχνεύθηκαν 95 γεωργικά φάρμακα 

(περιλαμβάνονται και μεταβολίτες) όμως μεταξύ αυτών στα επιφανειακά νερά κατά την 

περίοδο 2010-2011 ανιχνεύθηκαν πάνω από 5 φορές 24 και μέσα στο 2012 μόνο 22 

γεωργικά φάρμακα. Επίσης μεταξύ των γεωργικών φαρμάκων που ανιχνεύθηκαν στα 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Ενιπέα 21 φάρμακα ανιχνεύθηκαν από 5 φορές και πάνω 

στις Σ.Θ.Δ. που βρίσκονται εγκατεστημένες επάνω στον ποταμό Ενιπέα και Σοφαδίτη 

και 10 γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν με συχνότητα από πέντε φορές και πάνω στα 

υπόγεια νερά.  

33. Για την χρονική περίοδο 2010-2011 το εύρος της διακύμανσης του 75% των 

συγκεντρώσεων υπερβαίνει το όριο του 0,1 ppb για τα acetochlor, fluometuron, S-

metolachlor, terbuthylazine και trifluralin. Όλα είναι ζιζανιοκτόνα και για τα φάρμακα αυτά 

το ανώτατο χείλος της διασποράς του 75% των συγκεντρώσεων κυμαίνεται από 0,137 

με 1,423 ppb. Φυσικά για όλα τα ανωτέρω γεωργικά φάρμακα αλλά και για αυτά που το 

εύρος του 75% των τιμών δεν υπερβαίνει το 0,1 ppb βρέθηκαν σε σημαντικό αριθμό 

ανιχνεύσεων σε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις που προέρχονται από σημειακές 

πηγές ρύπανσης που δημιουργήθηκαν από τις ανεξέλεγκτες θέσεις που επιλέγουν οι 

αγρότες να πλένουν και να γεμίζουν τα ψεκαστικά τους μηχανήματα. 
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34. Κατά το 2012 τα γεωργικά φάρμακα με την υψηλότερη συχνότητα ανίχνευσης ήταν το 

fluometuron με 173 ανιχνεύσεις, το chlorpyrifos ethyl με 103 ανιχνεύσεις και στην τρίτη 

θέση το S-metolachlor με 104 ανιχνεύσεις αντί της prometryne της οποίας η χρήση 

περιορίσθηκε εντός του 2012 και έχει 79 ανιχνεύσεις.  

35. Για την περίοδο 2010-2012 στις Σ.Θ.Δ. του Ενιπέα και Σοφαδίτη, 21 φάρμακα βρέθηκαν 

από 5 φορές και πάνω και μεταξύ αυτών με την μεγαλύτερη συχνότητα βρέθηκε το 

fluometuron (162 ανιχνεύσεις), chlorpyrifos ethyl (145 ανιχνεύσεις) και prometryne (140 

ανιχνεύσεις).  

36. Η αναπόφευκτη ρύπανση που προκλήθηκε στα υδατοσυστήματα της λεκάνης του 

Ενιπέα με υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων κάτω από τις συνθήκες της τοπικής 

γεωργικής πρακτικής των αγροτών δεν ξεπέρασε τα 1,423 ppb για την χρονική περίοδο 

2010-2011 και το 0,163 ppb για 2012 ενώ για ολόκληρη την περίοδο εκτέλεσης του 

έργου η αναπόφευκτη ρύπανση του κύριου αποδέκτη των νερών, του ποταμού Ενιπέα, 

δεν ξεπέρασε τα 0,537 ppb.  

37. Στα υπόγεια νερά της λεκάνης του Ενιπέα υπερβάσεις του ορίου 0,1 ppb βρέθηκαν για 

lindane, chlorthal dimethyl, diphenylamine και prometryne. 

38. Οικοτοξικολογικός κίνδυνος για τους υδρόβιους οργανισμούς υπήρξε σε 262 

περιπτώσεις και προκλήθηκε από την παρουσία των εντομοκτόνων/ακαρεοκτόνων 

endosulfan, bifenthrin, chlorpyrifos ethyl & methyl, malathion, pirimiphos ethyl & methyl, 

alphamethrin, imidaclorpid, thiamethoxam, το μυκητοκτόνο PCNB και τα ζιζανιοκτόνα S-

metolachlor, triasulfuron, terbuthylazine, acetochlor, terbutryn, terbuthylazine, 

prometryne, ethalfluralin, pethoxamid, fluometuron.  

39. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης του Ενιπέα ανιχνεύθηκαν πολλά γεωργικά φάρμακα 

που δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας στην χώρα μας όπως atrazine, cadusafos, carbaryl, 

carbendazim, carbofuran, chinomethionate, chloropropylate, d-HCH, a-HCH, diuron, 

HCB, pentachlorophenol, simazine, DEA, endosulfan sulphate, terbutryn τα οποία 

βρέθηκαν είτε σε ΙΧΝΗ ή σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις (<0,1 ppb) που προφανώς 

προέρχονται από υπολείμματα που υπάρχουν στα εδάφη από προηγούμενες χρήσεις. 

Όμως βρέθηκαν και αρκετά που χρησιμοποιήθηκαν παράνομα και ορισμένα σε πολύ 

μεγάλη κλίμακα όπως τα ζιζανιοκτόνα prometryne, acetochlor, alachlor και trifluralin, 

τα εντομοκτόνα lindane και malathion και το ακαρεοκτόνο/εντομοκτόνο 

endosulfan.  

40. Η διφαινυλαμίνη έχει σημαντικό αριθμό ανιχνεύσεων στα υδατοσυστήματα (επιφανειακά 

και υπόγεια) της λεκάνης του Ενιπέα και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν στις 

Σ.Θ.Δ. που είναι εγκατεστημένες επάνω στον Ενιπέα.  
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Λεκάνη Ξυνιάδας 

1. Οι μέσοι όροι του TDS και της αγωγιμότητας βρίσκονται σε χαμηλά προς μέτρια επίπεδα 

με εξαίρεση τις Σ.Θ.Δ. 2478 και 2477 που βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα. Οι θέσεις 

2478 και 2477 ενδεχομένως βρίσκονται στην περιοχή του πυθμένα της πρώην λίμνης 

της Ξυνιάδας για την οποία αναφέρεται ότι το μέγιστο της βάθος ήταν 20 περίπου μέτρα 

και συνεπώς είναι η περιοχή με το μικρότερο υψόμετρο και συνεπώς στην περιοχή αυτή 

στραγγίζουν και όλα τα εδάφη. Στην θέση 2477 η οποία βρίσκεται επάνω στην κεντρική 

αποστραγγιστική τάφρο ο μέσος όρος των τιμών του Redox έχει αρνητικό πρόθεμα που 

σημαίνει στην περιοχή αυτή της τάφρου για την μεγαλύτερη διάρκεια του έτους 

επικρατούν αναγωγικές συνθήκες ενώ στις υπόλοιπες Σ.Θ.Δ. της λεκάνης οι συνθήκες 

είναι οξειδωτικές καθ όλη την διάρκεια του έτους.  

2. Το προφίλ της διακύμανσης της αλατότητας είναι παρόμοιο με την διακύμανση των 

υπολοίπων παραμέτρων που αναφέρθηκαν παραπάνω με την υψηλότερη αλατότητα να 

έχει το νερό της Σ.Θ.Δ. με κωδικό 2478.  

3. Οι μέσοι όροι των ανωτέρω παραμέτρων (αγωγιμότητας, TDS και αλατότητα) στα 

δείγματα των γεωτρήσεων βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με εκείνα 

των επιφανειακών νερών. 

4. Η αρδευτική ποιότητα των υδατοσυστημάτων, επιφανειακών και υπόγειων νερών, της 

λεκάνης Ξυνιάδας είναι Μέση προς Καλή ή Μέση προς Μέτρια. 

5. Οι μέσοι όροι των χλωριούχων και θεϊκών τόσο στα επιφανειακά όσο και στα υπόγεια 

νερά, με ελάχιστες εξαιρέσεις, βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Οι μέσοι όροι των 

συγκεντρώσεων των νιτρικών βρίσκονται σε σημαντικά με μέτρια επίπεδα στα 

επιφανειακά νερά και υπάρχουν υπερβάσεις του ορίου των 50 ppm σε ορισμένες 

γεωτρήσεις. 

6. Οι τιμές των μέσων όρων των συγκεντρώσεων των νιτρωδών, αμμωνιακών, 

φωσφορικών, ολικού φωσφόρου και φθοριούχων βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα με 

εξαίρεση τις τιμές που αφορούν την θέση με κωδικό 2477 για την οποία υπάρχουν 

εξαιρετικά υψηλοί μέσοι όροι για όλες τις ανωτέρω παραμέτρους. Οι τιμές αυτές είναι και 

σε συμφωνία με τον μέσο όρο του Redox με αρνητικό πρόθεμα και έτσι επιβεβαιώνονται 

οι ισχυρά αναγωγικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Σ.Θ.Δ. με κωδικό 

2477, που όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ενδεχομένως να βρίσκεται στον πυθμένα της 

βαθύτερης περιοχής της πρώην λίμνης της Ξυνιάδας. 

7. Οι μέσοι όροι βρίσκονται σε επίπεδα κατώτερα των ορίων αναφοράς των μεθόδων 

προσδιορισμού σε όλες τις Σ.Θ.Δ. με ελάχιστες εξαιρέσεις για το αντιμόνιο, κάδμιο, 

σελήνιο, χαλκό, υδράργυρο, ψευδάργυρο και κασσίτερο. Για τα μέταλλα αργίλιο και 
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σίδηρο οι μέσοι όροι είναι σε υψηλότερα επίπεδα μόνο για την θέση με κωδικό 2481 ενώ 

αρσενικό και χρώμιο βρέθηκαν σε χαμηλά επίπεδα σε ορισμένες θέσεις.  

8. Μόλυβδος βρέθηκε σχεδόν σε όλες τις Σ.Θ.Δ. επιφανειακών νερών της λεκάνης 

Ξυνιάδας με υπερβάσεις του ορίου των 7,2 ppb της ΜΕΣ-ΠΠΠ στις θέσεις με κωδικούς 

2474, 2478, 2479 και 2480. Μόλυβδος δεν βρέθηκε στις γεωτρήσεις της λεκάνης 

Ξυνιάδας.  

9. Νικέλιο σε υψηλές συγκεντρώσεις βρέθηκε στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Ξυνιάδας 

με συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τις ΕΜΣ-ΠΠΠ ή ΜΕΣ-ΠΠΠ στις θέσεις με κωδικούς 

2472, 2474, 2477 και 2480.  

10. Μαγγάνιο βρέθηκε σε ορισμένες θέσεις (Κωδικοί 2477, 2480, 2481 και 1952). Όμως η 

ΕΜΣ μόνο στην θέση 2477 υπερβαίνει τα 50 ppb.  

11. Οι μέσοι όροι των συγκεντρώσεων του βορίου βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα <1,0 ppm 

στις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών και σε μηδενικά επίπεδα στις γεωτρήσεις της 

λεκάνης.  

12. Οι τιμές BOD5 βρίσκονται σε επίπεδα < επίπεδο αναφοράς της μεθόδου προσδιορισμού. 

Το ίδιο ισχύει και για το COD με εξαίρεση τις θέσεις 2474 και 2476 στις οποίες οι τιμές 

είναι 22 και 10 αντίστοιχα. Η οικολογική ποιότητα είναι αποδεχτή για όλα τα επιφανειακά 

νερά της λεκάνης της Ξυνιάδας.  

13. Καφεΐνη βρέθηκε σε όλες τις Σ.Θ.Δ. συμπεριλαμβανομένων και των γεωτρήσεων. Τα 

επιφανειακά ρέματα και η κεντρική τάφρος πρέπει να δέχονται τα υγρά αστικά απόβλητα 

όλων των Κοινοτικών διαμερισμάτων της λεκάνης. Η παρουσία καφεΐνης στα υπόγεια 

νερά ενδεχομένως να προέρχεται είτε από την επικοινωνία επιφανειακών με υπόγεια 

νερά ή στην ρύπανση που προκαλείται λόγω έκπλυσης της καφεΐνης προς τα υπόγεια 

νερά από μη στεγανοποιημένους βόθρους κατοικιών. Όμως δεδομένου ότι οι 

συγκεντρώσεις της καφεΐνης που βρέθηκαν στο νερό των γεωτρήσεων βρίσκονται στο 

ίδιο εύρος τιμών των συγκεντρώσεων των επιφανειακών νερών σημαίνει ότι η ρύπανση 

ενδεχομένως να είναι και άμεση (διευκολυνομένη) και δεν προκαλείται από έκπλυση 

μέσω του εδάφους που θα προκαλούσε σημαντική μείωση των συγκεντρώσεων λόγω 

μεταβολισμού και άλλων μηχανισμών απομείωσης των συγκεντρώσεων των 

εκπλυνόμενων ουσιών. Η παρουσία καφεΐνης στα υπόγεια νερά είναι και σε συμφωνία 

με την παρουσία νιτρικών τα οποία όπως και η καφεΐνη εκπλύνονται προς τα υπόγεια 

νερά σε περιοχές που έχουν εδάφη ευαίσθητα στην έκπλυση ή αργιλώδη εδάφη με 

ρωγμές και τα υπόγεια υδροφόρα δεν είναι προστατευμένα. 

14. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης της Ξυνιάδας ανιχνεύθηκαν 49 διαφορετικά 

δραστικά συστατικά φαρμάκων που εμπίπτουν σε όλες τις κύριες ομάδες γεωργικών 
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φαρμάκων (εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, μυκητοκτόνων, νηματωδοκτόνων) που 

χρησιμοποιούνται στην γεωργική παραγωγή.  

15. Η μεγάλη ποικιλία των γεωργικών φαρμάκων που βρέθηκαν στα επιφανειακά νερά 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ποικιλία των καλλιεργειών που υφίστανται σε μία μικρή 

σχετικά λεκάνη όπως είναι αυτή της Ξυνιάδας.  

16. Στις υψηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν τα ζιζανιοκτόνα propyzamide (16,414 ppb), 

ethofumesate (7,371 ppb) και lenacil (2,25 ppb). Μεταξύ των εντομοκτόνων το lindane 

βρέθηκε στην υψηλότερη συγκέντρωση (0,67 ppb) και μεταξύ των μυκητοκτόνων το 

flutriafol (0,302 ppb).  

17. Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης της Ξυνιάδας βρέθηκαν αρκετά γεωργικά φάρμακα 

που περιλαμβάνονται στα ΠΠΠ όπως chlorpyrifos ethyl, trifluralin, atrazine, alachlor, 

HCB, malathion, 2,4-D, bentazone, MCPA και lindane αλλά μόνο η ΕΜΣ για το lindane 

κατά το 2010 στις Σ.Θ.Δ. 2477 και 2478 υπερβαίνει το αντίστοιχο όριο του ΕΜΣ-ΠΠΠ. 

Επίσης υπάρχει υπέρβαση των ορίων του ΕΜΣ-ΠΠΠ και ΜΕΣ-ΠΠΠ για το MCPA και 

malathion στις Σ.Θ.Δ. 2478 και 2479, αντίστοιχα.  

18. Υπερβάσεις του ορίου των 0,5 ppb των αθροισμάτων των συγκεντρώσεων γεωργικών 

φαρμάκων βρέθηκαν μόνο στις θέσεις 2477 και 2478. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην 

θέση 2478 υπάρχει σημειακή πηγή ρύπανσης από πλύσιμο και γέμισμα ψεκαστήρων. 

19. Στα υπόγεια νερά της Ξυνιάδας βρέθηκε μόνο chlorpyrifos ethyl στην γεώτρηση με 

κωδικό 1954 αλλά η σχετική συγκέντρωση δεν υπερβαίνει το όριο του 0,1 ppb. 

20. Κατά την χρονική περίοδο 2010-2011 την υψηλότερη συχνότητα ανίχνευσης είχε το 

εντομοκτόνο chlorpyrifos ethyl (26 ανιχνεύσεις) και τα ζιζανιοκτόνα S-metolachlor (15 

ανιχνεύσεις) και terbuthylazine (11 ανιχνεύσεις). Το ανώτατο χείλος της διασποράς του 

75% των τιμών των συγκεντρώσεων δεν υπερβαίνει το 0,06 ppb. Για το 2012 μόνο το 

μυκητοκτόνο boscalid βρέθηκε περισσότερες από 5 φορές και παρόλο ότι ο μέσος όρος 

των συγκεντρώσεων δεν υπερβαίνει το 0,1 ppb το ανώτατο χείλος του 75% των τιμών 

των συγκεντρώσεων ανέρχεται σε 0,12 ppb.  

21. Το επίπεδο της αναπόφευκτης ρύπανσης των επιφανειακών νερών της λεκάνης της 

Ξυνιάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει 0,2 ppb και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις που 

βρέθηκαν οφείλονται σε σημειακή πηγή ρύπανσης πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων 

που λειτουργεί κοντά στην θέση 2478.  

22. Κίνδυνος για τους υδρόβιους οργανισμούς υπήρξε μόνο 16 φορές και κυρίως στην 

Σ.Θ.Δ. με κωδικό 2478 λόγω των εντομοκτόνων chlorpyrifos ethyl και methyl, L-

cyhalothrin, malathion και lindane, του μυκητοκτόνου PCNB και των ζιζανιοκτόνων 

lenacil, acetochlor, propyzamide και ethofumesate. 
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23. Στην λεκάνη της Ξυνιάδας πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν τα γεωργικά φάρμακα lindane, 

trifluralin, alachlor, malathion, PCNB, acetochlor τα οποία δεν έχουν έγκριση 

κυκλοφορίας στην χώρα μας. 

24. Διφαινυλαμίνη ανιχνεύθηκε μόνο τρεις φορές στα υδατοσυστήματα της λεκάνης της 

Ξυνιάδας και μόνο σε ΙΧΝΗ.  

Λεκάνη Κάρλας 

1. Η μέση τιμή του Redox βρίσκεται σε χαμηλά αλλά οξειδωτικά επίπεδα σε όλες τις θέσεις 

των επιφανειακών νερών της λεκάνης Κάρλας με εξαίρεση την Σ.Θ.Δ. 2535 (ρέμα στην 

περιοχή Τρύπα) στην οποία υπάρχουν αναγωγικές συνθήκες κυρίως λόγω 

περιεκτικότητας υδρόθειου.  

2. Γενικά, λόγω υψηλής αγωγιμότητας, TDS, αλατότητας και SAR τα υδατοσυστήματα της 

Κάρλας συμπεριλαμβανόμενων και των υπόγειων νερών έχουν νερό Μέσης προς 

Μέτριας ποιότητας για άρδευση με σημαντικό αριθμό υδατοσυστημάτων, που βρίσκονται 

κυρίως στο νότιο-ανατολικό τμήμα της λεκάνης συμπεριλαμβανομένων και των 

ταμιευτήρων της Κάρλας, που έχουν νερό Κακής ή Μέτριας προς Κακή ποιότητας για 

άρδευση.  

3. Υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών, νιτρωδών, αμμωνιακών, φωσφορικών και φθοριούχων 

βρέθηκαν στις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών που βρίσκονται νότια της Λάρισας στην 

περιοχή Νίκαιας, Νέας Λεύκης και Καρυών που ενδεχομένως οφείλονται στην απόρριψη 

αστικών αποβλήτων.  

4. Οι συγκεντρώσεις βορίου σε όλες τις Σ.Θ.Δ. βρίσκονται σε χαμηλά σχετικά επίπεδα με 

τους μέσους όρους των συγκεντρώσεων να μην υπερβαίνουν το 1,0 ppm.  

5. Οι συγκεντρώσεις χλωριούχων και θειικών υπερβαίνουν το όριο των 250 mg/L σε 

πολλές Σ.Θ.Δ. που βρίσκονται στο νότιο-ανατολικό τμήμα της λεκάνης Κάρλας.  

6. Αρσενικό σε χαμηλές συγκεντρώσεις βρέθηκε σε πολλές Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών 

νερών της λεκάνης Κάρλας όμως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση των ΕΜΣ 

από το αντίστοιχο όριο των 30 ppb του ΕΜΣ-ΠΠΠ. Υπέρβαση του αντιστοίχου ορίου των 

10 ppb για τα υπόγεια νερά βρέθηκε σε μία γεώτρηση (κωδικός 1973). Η ΕΜΣ για την 

γεώτρηση 1973 ανέρχεται σε 19,8 ppb.  

7. Χαμηλές συγκεντρώσεις καδμίου βρέθηκαν σε ορισμένα επιφανειακά υδατοσυστήματα 

της λεκάνης Κάρλας και σε αυτά υπάρχουν υπερβάσεις της ΜΕΣ-ΠΠΠ ή ΕΜΣ-ΠΠΠ.  

8. Σημαντικές συγκεντρώσεις μολύβδου βρέθηκαν σε πολλές Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών 

νερών της λεκάνης Κάρλας και σε πολλές Σ.Θ.Δ. υπάρχει υπέρβαση του ΜΕΣ-ΠΠΠ. 

Σημαντικές συγκεντρώσεις μολύβδου βρέθηκαν και σε πολλές γεωτρήσεις με την 
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μέγιστη συγκέντρωση των 13,2 που βρέθηκε στην γεώτρηση με κωδικό 1972 εντός του 

2012. Όμως σε καμία περίπτωση η ΕΜΣ του μολύβδου δεν υπερβαίνει την ανώτατη 

επιτρεπτή συγκέντρωση των 10 ppb που ισχύει για τα υπόγεια νερά. 

9. Χαμηλές συγκεντρώσεις νικελίου βρέθηκαν σε πολλά υδατοσυστήματα χωρίς 

υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ. Χαλκός βρέθηκε μόνο μία φορά χωρίς υπέρβαση. 

Υδράργυρος δεν βρέθηκε σε επίπεδα ανώτερα του ορίου αναφοράς της μεθόδου 

ανάλυσης. Χρώμιο βρέθηκε μόνο στα υπόγεια νερά (γεωτρήσεις με κωδικούς 1974, 

1975, 1977 και 1972) χωρίς υπερβάσεις.  

10. Ψευδάργυρος και σίδηρος βρέθηκαν σε υψηλές συγκεντρώσεις σε ορισμένες Σ.Θ.Δ. 

όπως και κασσιτέρου με υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ σε πολλές θέσεις. Σημειώνεται ότι 

η Σ.Θ.Δ. 2435 με υπερβάσεις ψευδαργύρου, κασσιτέρου και σιδήρου βρίσκεται επάνω 

στον Πηνειό (ανατολικό αντλιοστάσιο). 

11. Σημαντικές συγκεντρώσεις μαγγανίου βρέθηκαν περιστασιακά στα επιφανειακά νερά 

χωρίς υπερβάσεις. Εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις μαγγανίου βρέθηκαν σε τρεις 

γεωτρήσεις (κωδικοί 1971, 1976 και 1973) της λεκάνης Κάρλας στις οποίες οι 

αντίστοιχες τιμές των ΕΜΣ υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του μαγγανίου στα υπόγεια 

νερά ήτοι τα 50 ppb.  

12. Καφεΐνη βρέθηκε σε όλες τις Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών που σημαίνει ότι όλα τα 

συγκεκριμένα υδατοσυστήματα είναι αποδέκτες και αστικών αποβλήτων. Μεταξύ των 

γεωτρήσεων καφεΐνη βρέθηκε μόνο στην γεώτρηση με κωδικό 1971. 

13. Ανιχνεύθηκαν έστω και μίαν φορά 63 διαφορετικά γεωργικά φάρμακα στα 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Κάρλας.  

14. Μεταξύ των ανωτέρω γεωργικών φαρμάκων στις υψηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν 

τα fluometuron, prometryne, S-metolachlor, lindane, trifluralin, alachlor, tebuconazole και 

σε μικρότερες συγκεντρώσεις τα υπόλοιπα. 

15. Γεωργικά φάρμακα βρέθηκαν και στα υπόγεια νερά της λεκάνης Κάρλας. Μεταξύ των 

γεωργικών φαρμάκων που βρέθηκαν σε σημαντικές συγκεντρώσεις περιλαμβάνονται 

fluometuron με μέγιστη συγκέντρωση 0,068 ppb στην γεώτρηση με κωδικό 1971, 

prometryne στην συγκέντρωση 0,16 ppb στην γεώτρηση με κωδικό 1972 και S-

metolachlor στην συγκέντρωση του 0,927 ppb στην γεώτρηση με κωδικό 1973. 

16. Στα επιφανειακά νερά της λεκάνης Κάρλας βρέθηκε σημαντικός αριθμός γεωργικών 

φαρμάκων που περιλαμβάνονται στα ΠΠΠ με υπερβάσεις των αντιστοίχων ορίων για το 

lindane, chlorpyrifos ethyl, bentazone, 2,4-D και trifluralin.  

17. Οι ετήσιοι μέσοι όροι των αθροισμάτων των συγκεντρώσεων γεωργικών φαρμάκων 

υπερβαίνουν το όριο του 0,5 ppb και κυμαίνονται μεταξύ 0,5> και <5,0 ppb σε πολλές 
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Σ.Θ.Δ. όμως περαιτέρω αξιολόγηση των συγκεντρώσεων στις Σ.Θ.Δ. που βρίσκονται 

επάνω στο ίδιο ρέμα ή τάφρο προκύπτει ότι, όπως και στην περίπτωση των μετάλλων, η 

κύρια ρύπανση των επιφανειακών υδατοσυστημάτων της λεκάνης της Κάρλας 

προέρχεται από την ρύπανση που μεταφέρεται μέσω του νερού τροφοδοσίας του 

Πηνειού είτε από το δυτικό ή το ανατολικό αντλιοστάσιο/ρυθμιστικό φράγμα της Λάρισας.  

18. Σε δύο μόνο γεωτρήσεις (1972 και 1973) οι συγκεντρώσεις των ζιζανιοκτόνων 

prometryne και S-metolachlor, αντίστοιχα, υπερβαίνουν το όριο του 0,1 ppb.  

19. Τα γεωργικά φάρμακα που ανιχνεύθηκαν περισσότερες από 5 φορές κατά το χρονικό 

διάστημα 2010-2011 ανέρχονται σε 15 και μεταξύ αυτών το ζιζανιοκτόνο prometryne έχει 

την υψηλότερη συχνότητα ανιχνεύσεων (103 ανιχνεύσεις), έπεται το chlorpyrifos ethyl 

(99 ανιχνεύσεις) και το fluometuron (95 ανιχνεύσεις). Με μικρότερη συχνότητα βρέθηκαν 

τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα όπως το S-metolachlor με 36 ανιχνεύσεις και η 

terbuthylazine με 31 ανιχνεύσεις. Μεταξύ αυτών στην υψηλότερη συγκέντρωση βρέθηκε 

το fluometuron (2,462 ppb), και έπεται η prometryne με 1,038 ppb και το S-metolachlor 

0,592 ppb.  

20. Το ανώτατο χείλος των τιμών του 75% των συγκεντρώσεων υπερβαίνει το όριο του 0,1 

ppb για τα ζιζανιοκτόνα alachlor, fluazifop-butyl και fluometuron και το μυκητοκτόνο 

tebuconazole. Για τα γεωργικά φάρμακα αυτά για το 2010-2011 το ανώτατο χείλος του 

75% των συγκεντρώσεων κυμαίνεται από 0,11 με 0,305 ppb.  

21. Για το 2012 τα γεωργικά φάρμακα που ανιχνεύθηκαν από 5 φορές και πάνω ανέρχονται 

σε 17 και μεταξύ αυτών την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης έχουν το fluometuron (90 

ανιχνεύσεις), η prometryne (57 ανιχνεύσεις), το chlorpyrifos ethyl (44 ανιχνεύσεις) και το 

S-metolachlor (39 ανιχνεύσεις) και έπονται τα υπόλοιπα. Το fluometuron και η 

prometryne βρέθηκαν στις υψηλότερες συγκεντρώσεις, 5,311 και 1,791 ppb, αντίστοιχα. 

22. Για το 2012 το ανώτατο χείλος των συγκεντρώσεων του 75% των τιμών υπερβαίνει το 

όριο του 0,1 ppb για τα γεωργικά φάρμακα 2,4-D, bentazone, fluometuron, prometryne 

και S-metolachlor. Για τα φάρμακα αυτά οι συγκεντρώσεις του 75% των τιμών 

κυμαίνονται από 0,106 με 0,514 ppb και αυτό πρέπει να θεωρηθεί το εύρος τιμών της 

αναπόφευκτης ρύπανσης για την λεκάνη της Κάρλας.  

23. Στα υπόγεια νερά το γεωργικό φάρμακο που ανιχνεύτηκε περισσότερες από 5 φορές 

είναι μόνο το fluometuron όμως η μέγιστη συγκέντρωσή του δεν υπερβαίνει το 0,1 ppb. 

24. Σε 63 περιπτώσεις στην διάρκεια 2010-2012 υπήρξε οικοτοξικολογικός κίνδυνος στα 

υδατοσυστήματα της λεκάνης της Κάρλας. Όμως μεταξύ των ανωτέρω περιπτώσεων 

κινδύνου οι 12 αφορούσαν την Σ.Θ.Δ. 2435 που βρίσκεται στο ανατολικό αντλιοστάσιο 
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του Πηνειού και μόνον οι υπόλοιπες 51 αφορούσαν τα υδατοσυστήματα της λεκάνης 

Κάρλας.  

25. Στην Σ.Θ.Δ. 2435 ο οικοτοξικολογικός κίνδυνος προκλήθηκε από την παρουσία 

chlorpyrifos ethyl και methyl, L-cyhalothrin, PCNB, acetochlor, lindane και diazinon. Στις 

υπόλοιπες Σ.Θ.Δ. της λεκάνης κίνδυνος προκλήθηκε εκτός από το chlorpyrifos ethyl και 

methyl, L-cyhalothrin και acetochlor και από πολλά άλλα γεωργικά φάρμακα που 

χρησιμοποιήθηκαν στις καλλιέργειες της λεκάνης και κυρίως το βαμβάκι όπως το 

πυρεθροειδές εντομοκτόνο alphamethrin και το νεονικοτινοειδές εντομοκτόνο 

imidacloprid και στα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα pirimiphος methyl και phosmet, στα 

μυκητοκτόνα folpet και carbendazim και κυρίως στα ζιζανιοκτόνα που είχαν ευρεία 

χρήση στην ζιζανιοκτονία της βαμβακοκαλλιέργειας όπως ethalfluralin, prometryne, S-

metolachlor και pendimethalin.  

26. Μεταξύ των ανωτέρω γεωργικών φαρμάκων υπάρχει σημαντικός αριθμός φαρμάκων 

που δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας στην χώρα μας όπως acetochlor, alachlor, atrazine, 

carbaryl, lindane, chloropropylate, coumaphos, endosulfan I & II και endosulfan Sulfate 

(είναι σταθερός μεταβολίτης του endosulfan), HCB, PCNB, pentachlorophenol, 

prometon, prometryne, propazine και trifluralin. Μεταξύ των φαρμάκων αυτών αρκετά 

έχουν μικρό αριθμό ανιχνεύσεων και από τα επίπεδα των υπολειμμάτων που βρέθηκαν 

τα οποία είναι χαμηλά ή σε ΙΧΝΗ σημαίνει ότι ενδεχομένως δεν χρησιμοποιούνται αλλά 

υπολείμματα τους υπάρχουν στα εδάφη από παλαιότερες χρήσεις τα οποία εκπλύνονται 

με την στράγγιση των εδαφών. Υπάρχουν όμως ορισμένα όπως τα alachlor, lindane, 

PCNB, prometryne και trifluralin που έχουν σημαντικό αριθμό ανιχνεύσεων και οι 

αντίστοιχες συγκεντρώσεις των υπολειμμάτων βρίσκονται σε σημαντικά επίπεδα που 

σημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκαν κατά τις καλλιεργητικές περιόδους 2010-2012. 

27. Διφαινυλαμίνη ανιχνεύθηκε σπάνια στα υδατοσυστήματα της λεκάνης της Κάρλας (16 

φορές συνολικά) και σε συγκεντρώσεις που δεν υπερβαίνουν το 0,1 ppb. Η υψηλότερη 

συγκέντρωση (0,087 ppb) βρέθηκε στον ταμιευτήρα των Καναλίων. Ασφαλώς και ο 

περιορισμένος αυτός αριθμός ανιχνεύσεων διφαινυλαμίνης δεν οφείλεται στην γεωργική 

της χρήση ως γεωργικό φάρμακο αλλά στην παρουσία της ως αντι-οξειδωτική ουσία στα 

λιπαντικά λάδια και διάφορα πολυμερή όπως ελαστικά αυτοκινήτων κ.α. 

Β. Επικοινωνία υδατοσυστημάτων 

Λεκάνες Έβρου, Άρδα, Ερυθροποτάμου 

Από υδρογεωλογικής άποψης ενδιαφέρον παρουσιάζεται στη λεκάνη Ορεστιάδας τόσο στους 

πλειο-πλειστοκαινικούς υδροφορείς όσο και στους αλλουβιακούς, οι οποίοι στο σύνολό τους 
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καταλαμβάνουν μια πολύ μεγάλη έκταση και ικανοποιούν τις αρδευτικές και υδρευτικές ανάγκες 

της περιοχής. 

Οι απολήψεις πραγματοποιούνται τόσο από το φρεάτιο ορίζοντα των αλλουβιακών 

σχηματισμών του ποταμού Έβρου στην περιοχή Ορμένιου - Δικαίων και στο Ωοειδές (Καστανιές 

- Χειμώνιο), όσο και από τον υδροφορέα των πλειο-πλειστοκαινικών σχηματισμών, δυτικά και 

βόρεια της Ορεστιάδας έως τα σύνορα με τη Βουλγαρία. Στις αλλουβιακές προσχώσεις του 

Άρδα πραγματοποιούνται ελάχιστες αντλήσεις, οι οποίες καλύπτουν κυρίως υδρευτικές 

ανάγκες. Οι αρδευτικές ανάγκες της εν λόγω περιοχής καλύπτονται από τα νερά του Άρδα μέσω 

του αρδευτικού δικτύου, που καλύπτει το σύνολο της περιοχής. Τέλος, στην κοιλάδα του 

Ερυθροπόταμου, οι απολήψεις πραγματοποιούνται κυρίως από τον αλλουβιακό υδροφορέα της 

περιοχής και σε ορισμένες περιπτώσεις σε συνδυασμό με τους επάλληλους υπό πίεση 

υδροφορείς των παλαιογενών ιζημάτων. 

Από τις εκτεταμένες μετρήσεις στάθμης, προέκυψε το συμπέρασμα ότι , όλοι οι υδροφορείς 

στην ευρύτερη περιοχή του βυθίσματος της Ορεστιάδας, δέχονται τροφοδοσία από τους 

επιφανειακούς άξονες και ουδόλως συμβάλλουν στη ροή των επιφανειακών αξόνων, σε καμιά 

εποχή του χρόνου. 

Από την παρουσία καφεΐνης και υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα υπόγεια νερά 

τεκμαίρεται η άμεση και σε ορισμένες περιοχές διευκολυνόμενη επικοινωνία επιφανειακών και 

υπόγειων νερών σε μεγάλο τμήμα της λεκάνης Άρδα, Έβρου και Ερυθροποτάμου και η 

ευαισθησία των καλλιεργούμενων εδαφών στην έκπλυση ουσιών προς τα υπόγεια υδροφόρα.  

Σε τμήματα των λεκανών Άρδα και Έβρου, με βάση την σύγκριση φυσικοχημικών παραμέτρων 

των νερών, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα υπόγεια υδροφόρα τροφοδοτούνται άμεσα με νερό του 

Άρδα ή του Έβρου όπως παρουσιάζεται και στην ανάλυση των υδρογεωλογικών συνθηκών της 

περιοχής. 

Λεκάνη Ροδόπης-Βιστωνίδας 

Οι πρόσφατες τεταρτογενείς αποθέσεις του πεδινού τμήματος φιλοξενούν ένα φρεάτιο ορίζοντα, 

πολλές φορές σημαντικού πάχους, ο οποίος έχει άμεση σχέση με το υλικό πλήρωσης της 

λεκάνης. Ο ορίζοντας αυτός κατά μήκος των ζωνών απόθεσης των κύριων ποταμών και 

χειμάρρων της λεκάνης, όπου εμφανίζεται ταξινομημένο το πιο αδρομερές υλικό, είναι υψηλού 

δυναμικού, σε αντίθεση με τις άλλες περιοχές, όπου επικρατούν στο επιφανειακό τμήμα τα 

λεπτόκοκκα υλικά. Επίσης σήμερα ο φρεάτιος υδροφόρος ορίζοντας έχει σημαντικά 

εξασθενήσει στις περιοχές εκείνες όπου σημειώθηκε παρέμβαση στο υδρογραφικό δίκτυο. Οι 

αβαθείς γεωτρήσεις που αντλούσαν από αυτή την υδροφορία δεν λειτουργούν στο μεγαλύτερο 

ποσοστό τους και έχουν αντικατασταθεί από γεωτρήσεις που αντλούν από βαθύτερες 

υδροφορίες. Η τροφοδοσία των βαθιών αυτών υδροφοριών εξασφαλίζεται από τις διηθήσεις 



Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών 
Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σελ.127/186 

των νερών του Κόσυνθου και του Κομψάτου στην περιοχή της πρώτης ζώνης απόθεσης υλικών 

του (ζώνη αδρομερών υλικών). Αυτό δημιουργεί μια σημαντική υστέρηση στην τροφοδοσία των 

απομακρυσμένων υπόγειων υδροφόρων οριζόντων, ιδιαίτερα στη δυτική πεδιάδα, με 

αποτέλεσμα τη συνεχή εξάντλησή τους και κατά συνέπεια τη συνεχή εκβάθυνση των 

γεωτρήσεων της περιοχής.  

Η τροφοδοσία των προσχώσεων της λεκάνης Βιστωνίδας, για το ανατολικό τμήμα (ανατολική 

υπολεκάνη) εξασφαλίζεται κατά ένα ποσοστό περίπου 15% από τις βροχοπτώσεις που 

πέφτουν στο ανάπτυγμα του κάμπου, αλλά κυρίως όμως από τις διηθήσεις των νερών των 

χειμάρρων κατά μήκος των αξόνων επιφανειακής απορροής (το μεγαλύτερο ποσοστό 

εξασφαλίζεται από τον Κομψάτο Ποταμό). Στην περίπτωση όμως του δυτικού τμήματος δεν 

ισχύουν τα παραπάνω. Οι προσχώσεις τροφοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από τις 

βροχοπτώσεις, αφού οι επιφανειακοί άξονες απορροής έχουν αποκοπεί από τη μεγαλύτερη 

έκταση του κάμπου (έργα διευθέτησης).  

Όσον αφορά στη σχέση υπόγειων νερών και επιφανειακών αξόνων προκύπτει αβίαστα ότι για 

το δυτικό τμήμα (δυτική υπολεκάνη) οι επιφανειακοί άξονες στην πρώτη ζώνη αδρομερών 

υλικών τροφοδοτούν συνεχώς τα υπόγεια συστήματα.  

Στο ανατολικό τμήμα (ανατολική υπολεκάνη) συμβαίνει το ίδιο για το πρώτο τμήμα, αλλά στο 

τελικό τμήμα (γειτονικό με τη λίμνη), λόγω του αρτεσιανισμού (υψηλές στάθμες), ο μερικώς υπό 

πίεση υδροφόρος τροφοδοτεί συνεχώς το υδρογραφικό δίκτυο. Λόγω του γεγονότος αυτού 

έχουν κατασκευαστεί στο τελευταίο τμήμα της πεδιάδας ένα σύστημα αποστραγγιστικών 

τάφρων.  

Όσον αφορά στη σχέση της λίμνης με τα υπόγεια νερά, προκύπτει ότι η λίμνη περιβάλλεται από 

αργιλικά υλικά, τα οποία παρεμποδίζουν την ανάμειξη των υπόγειων νερών με αυτά της λίμνης. 

Εξάλλου ο αρτεσιανισμός περιμετρικά σχεδόν της λίμνης συνηγορεί περί αυτού. Εξαίρεση 

αποτελούν ορισμένες θέσεις παλαιών χειμάρρων, που έχουν αποτεθεί περατά υλικά μικρού 

πάχους μέχρι τη λίμνη, στις οποίες δημιουργούνται συνθήκες επικοινωνίας των νερών της 

λίμνης με το επιφανειακό φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα.  

Από την παρουσία καφεΐνης και υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα υπόγεια νερά 

τεκμαίρεται η άμεση επικοινωνία επιφανειακών και υπόγειων νερών όπως παρουσιάζεται και 

στην ανάλυση των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής. 

Λεκάνη Νέστου 

Στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα, κατά το τέλος της δεκαετίας του ’50, έγιναν επεμβάσεις στο 

υδρογραφικό δίκτυο του ποταμού Νέστου και αφορούσαν στη διευθέτηση του Νέστου ποταμού 

σε μια κεντρική κοίτη. Οι παρεμβάσεις αυτές κατέστησαν ανενεργές διάσπαρτες κοίτες του 

ποταμού, με αποτέλεσμα να μην τροφοδοτούνται οι υπόγειοι υδροφορείς κυρίως από το 
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ανατολικό Δέλτα. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την υπερεκμετάλλευση των υπόγειων 

υδροφορέων και της ευνοϊκής γεωλογικής δομής, ήταν η διείσδυση της θάλασσας αρκετά 

χιλιόμετρα προς την ενδοχώρα με όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. Η 

κατάσταση αυτή των υδροφοριών δεν εντοπίζεται μόνο στις αβαθείς υδροφορίες αλλά και στους 

βαθύτερους υδροφόρους ορίζοντες.  

Στην περιοχή της λεκάνης του Νέστου, ενδιαφέρον από υδρογεωλογικής άποψης εμφανίζουν 

τόσο η καρστική υδροφορία, που εντοπίζεται βόρεια του δέλτα του Νέστου στα μάρμαρα, όσο 

και οι υπόγειες υδροφορίες των κοκκωδών αποθέσεων του Δέλτα. Η καρστική υδροφορία 

εκφορτίζεται μέσα από σημαντικές πηγές που εντοπίζονται περιμετρικά των ορέων της λεκάνης 

και στο μεγαλύτερο ποσοστό τα νερά τους χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση υδρευτικών 

αναγκών των μεγάλων πόλεων (Καβάλας και Ξάνθης) και ενός μεγάλου αριθμού οικισμών. Ένα 

μέρος του καρστικού νερού εκφορτίζεται συνεχώς στην κοίτη του Νέστου. 

Από πλευράς υπόγειων υδροφοριών η περιοχή του Δέλτα φιλοξενεί δύο κύριες υδροφορίες. Η 

πρώτη, αναπτύσσεται στις πρόσφατες τεταρτογενείς αποθέσεις με μορφή ελεύθερου φρεατίου 

ορίζοντα ή μερικώς υπό πίεση με πάχος 10-50 m και η δεύτερη στα παλαιότερα ιζήματα 

(πλειστόκαινο-πλειόκαινοο) με μορφή επάλληλων υπό πίεση υδροφόρων οριζόντων, που κοντά 

στην ακτή έχουν εντοπισθεί μέχρι το βάθος των 170 m. Οι ορίζοντες αυτοί παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον σε εκλεκτικούς άξονες και έχουν άμεση σχέση με τη δράση των επιφανειακών 

αξόνων αποστράγγισης στις αντίστοιχες γεωλογικές εποχές. 

Όσον αφορά στη σχέση υπόγειων και επιφανειακών νερών προκύπτει ότι στην ανάντη περιοχή 

ο ποταμός σχεδόν συνεχώς τροφοδοτεί τα υπόγεια υδροφόρα (οι περισσότερες γεωτρήσεις 

εμφανίζουν υψόμετρο στάθμης χαμηλότερο αυτό του ποταμού στην πιο σύντομη κατεύθυνση). 

Αντίθετα, στο κατάντη τμήμα ο ποταμός τροφοδοτείται από τον φρεάτιο ορίζοντα. Το ίδιο 

συμβαίνει και στις διάφορες δευτερεύουσες κοίτες και τα αποστραγγιστικά. Οι ενεργές 

δευτερεύουσες κοίτες τροφοδοτούν τα υπόγεια, ενώ οι μη ενεργές (αποκομμένες παλιές κοίτες) 

τροφοδοτούνται και αποστραγγίζουν, τον υπόγειο υδροφορέα. 

Από την απουσία καφεΐνης και υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα υπόγεια νερά, κυρίως 

του δυτικού τμήματος της λεκάνης του Νέστου τεκμαίρεται ότι τουλάχιστο στο δυτικό τμήμα της 

λεκάνης δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ επιφανειακών και υπόγειων νερών.  

Λεκάνη Αγγίτη-Δράμας 

Ενδιαφέρον από πλευράς υπόγειων νερών αποτελούν για τη λεκάνη Δράμας οι τεταρτογενείς 

αποθέσεις, σε συνδυασμό με τα καρστικά συστήματα, που περιβάλλουν τη λεκάνη και 

εκφορτίζουν τους δυναμικούς υδροφορείς τους, στα κράσπεδα της ορεινής ζώνης, 

δημιουργώντας έτσι συνθήκες τροφοδοσίας των υπόγειων υδροφορέων του πεδινού τμήματος. 

Οι τεταρτογενείς αποθέσεις, στα πεδινά τμήματα, αποτελούνται από εναλλαγές αργίλων με 
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αμμοϊλύες και λεπτομερείς άμμους, στους οποίους αναπτύσσεται ένας ελεύθερος υδροφορέας, 

ο οποίος νότια μεταπίπτει σε επάλληλους υπό πίεση υδροφορείς. 

Προς τα περιθώρια της πεδινής περιοχής, παρατηρείται αύξηση της κοκκομετρίας των υλικών, 

καθώς και του πάχους των αμμωδών αποθέσεων. Η επαφή των σχηματισμών αυτών στα 

ανάντη τμήματα με τα καρστικά πετρώματα δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες εμπλουτισμού των 

υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων.  

Στο νοτιοανατολικό τμήμα της πεδιάδας τα κλαστικά υλικά εκλείπουν τελείως και αντικαθίστανται 

από τα οργανικά ιζήματα που αποτελούν το τυρφολιγνιτικό κοίτασμα των Φιλίππων το οποίο 

περιορίζει ακόμη περισσότερο το υδροαποθεματικό δυναμικό της πεδιάδας. 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω η τροφοδοσία τους εξασφαλίζεται κατά κύριο λόγο από τις 

βροχοπτώσεις που διηθούνται στο ανάπτυγμα του κάμπου (βοηθάει σε αυτό η ύπαρξη ενός 

εκτεταμένου ελεύθερου υδροφορέα) και δευτερογενώς από τις διηθήσεις των ποταμών και των 

χειμάρρων (που είναι αποτέλεσμα των πηγαίων εκφορτίσεων των καρστικών ορεινών όγκων), 

καθώς και από πλευρικές μεταγγίσεις των καρστικών νερών δια μέσου των νεογενών των 

κρασπέδων, στις περιοχές όμως που οι υδρογεωλογικές συνθήκες το επιτρέπουν. Στην περιοχή 

της τύρφης, οι συνθήκες είναι διαφορετικές, το νερό της βροχής, που συγκρατεί η τύρφη, 

διοχετεύεται προς την Τάφρο Φιλίππων και από εκεί στον Αγγίτη Ποταμό. 

Από την παρουσία καφεΐνης, νιτρικών και υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα υπόγεια 

νερά τεκμαίρεται η άμεση επικοινωνία επιφανειακών και υπόγειων νερών στην λεκάνη Αγγίτη-

Δράμας, όπως παρουσιάζεται και στην ανάλυση των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής. 

Λεκάνη Στρυμόνα 

Στη λεκάνη των Σερρών οι κύριες υπόγειες υδροφορίες εντοπίζονται στο ανατολικό τμήμα, τόσο 

στους πλειοκαινικές όσο και στις αλλουβιακές αποθέσεις. Οι υδροφορίες αυτές αναπτύσσονται 

στη μεγαλύτερη έκταση της χαμηλής περιοχής και ικανοποιούν τις αρδευτικές και υδρευτικές 

ανάγκες. Σχετικά περιορισμένο είναι το υδρογεωλογικό ενδιαφέρον του δυτικού τμήματος των 

αντίστοιχων υλικών. 

Οι κύριες απολήψεις υπόγειου νερού στη λεκάνη πραγματοποιούνται στο ανατολικό τμήμα. Στο 

υπόλοιπο μέρος της πεδινής περιοχής, ιδιαίτερα το κεντρικό και δυτικό τμήμα, 

πραγματοποιούνται ελάχιστες αντλήσεις, γιατί οι αρδευτικές ανάγκες καλύπτονται από τα νερά 

του Στρυμόνα, των διαφόρων χειμάρρων και ρεμάτων της περιοχής, τα οποία σχεδόν στο 

σύνολό τους εμφανίζονται διευθετημένα, καθώς επίσης και από τα νερά της λίμνης Κερκίνης.  

Η τροφοδοσία των υπόγειων υδροφοριών εξασφαλίζεται:  

- από τις υπόγειες πλευρικές μεταγγίσεις των καρστικών νερών, που εντοπίζονται κυρίως στο 

ανατολικό τμήμα,  
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- από τις διηθήσεις των απορροών των ποταμών και χειμάρρων κυρίως στην περιοχή των 

αλλουβιακών ριπιδίων,  

- και δευτερευόντως από την άμεση κατείσδυση των νερών της βροχής  

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα που κατασκευάσθηκαν, όπως οι διώρυγες προσαγωγής και 

αποστραγγιστικές τάφροι, στην πλειονότητά τους είναι μη επενδεδυμένα και επιτρέπουν 

διηθήσεις νερών σε γειτονικές περιοχές σχηματίζοντας έτσι ελώδεις εκτάσεις. Τέτοιες περιοχές 

είναι: 

- Η περιοχή ΝΔ των Χρυσοχωράφων,  

- Οι περιοχές μεταξύ των οικισμών Προβατά και Καλών Δένδρων,  

- Oι περιοχές μεταξύ των οικισμών Μητρουσίου - Κουμαριάς - Πεπονιάς - Σκουτάρεως,  

- Οι περιοχές ανατολικά και δυτικά του οικισμού Αγ. Παρασκευής, 

Κατά τη χειμερινή περίοδο, πολλές από τις εγκαταλελειμμένες κοίτες του υδρογραφικού 

συστήματος αποστραγγίζουν την υψηλής στάθμης φρεάτια υδροφορία μεταφέροντας το νερό 

στις διευθετημένες κοίτες, στις χαμηλότερες περιοχές, από τις οποίες έχουν αποκοπεί.  

Συμπερασματικά προκύπτει ότι οι επιφανειακές απορροές (ποτάμια, χείμαρροι) τροφοδοτούν 

συνεχώς το υπόγειο υδροφόρο σύστημα. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες χαμηλές νότιες 

περιοχές, την εποχή της υψηλής στάθμης των υπόγειων νερών, κατά την οποία το υπόγειο νερό 

εκφορτίζεται στις νότιες διευθετημένες κοίτες διά μέσου των παλιών αποκομμένων σήμερα 

κοιτών του ποταμού.  

Λόγω απουσίας καφεΐνης και υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα υπόγεια νερά 

τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ επιφανειακών και υπόγειων νερών στη ζώνη 

των Σ.Θ.Δ. δειγματοληψίας. Οι σχέσεις επιφανειακών και υπογείων νερών παρουσιάζεται και 

στην ανάλυση των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής. 

Λεκάνη Δοϊράνης 

Από υδρογεωλογικής άποψης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κοκκώδεις σχηματισμοί στο 

λοφώδες και πεδινό τμήμα. Η υπόγεια υδροφορία που αναπτύσσεται στους σχηματισμούς της 

ζώνης αυτής, με μορφή φρεάτιου υδροφόρου ή επάλληλων υπό πίεση υδροφόρων, 

χαρακτηρίζεται γενικά μέσου έως υψηλού δυναμικού.  

Από τη μελέτη προκύπτει ότι το δυναμικό της υπόγειας υδροφορίας βαίνει αυξανόμενο από την 

παραλίμνια περιοχή προς τα Β-ΒΑ. Στην παραλίμνια περιοχή αναπτύσσονται επάλληλοι υπό 

πίεση υδροφόροι ορίζοντες, που συνίστανται από εναλλαγές άμμων, αργίλων και ιλύων. 

Η τροφοδοσία των υδροφοριών αυτών πραγματοποιείται, κυρίως από τις διηθήσεις του νερού 

των διαφόρων χειμάρρων και ρεμάτων, στις ζώνες των κορημάτων, από την απ’ ευθείας 

κατείσδυση μέρους των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και από τις πλευρικές μεταγγίσεις 

υπόγειου νερού από τα μεταμορφωμένα και πλουτώνια πετρώματα της λεκάνης. 
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Με βάση τους διαθέσιμους πιεζομετρικούς χάρτες, καθώς και τη παρακολούθηση της μεταβολής 

της στάθμης των επιλεγμένων γεωτρήσεων του δικτύου, προκύπτει αβίαστα ότι τα 

προσχωσιγενή υδροφόρα στρώματα που αναπτύσσονται περιμετρικά της λίμνης εκφορτίζονται 

προς αυτή.  

Έτσι, ενώ όλα τα προσχωσιγενή υδροφόρα περιμετρικά της λίμνης εκφορτίζονται σ΄ αυτήν, στο 

τμήμα αυτό με τα αρνητικά φορτία δεν συμβαίνει ανάλογη εκφόρτιση. Η δημιουργία του 

αρνητικού υδραυλικού φορτίου στη συγκεκριμένη περιοχή, συνδέεται με την υπεράντληση του 

υδροφορέα, από πυκνό δίκτυο γεωτρήσεων οι οποίες λειτουργούν την περίοδο των αρδεύσεων 

(θερινή περίοδο). 

Συμπερασματικά, όσον αφορά στη σχέση τροφοδοσίας υπόγειων και επιφανειακών νερών, 

προκύπτει ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό και σε όλες τις εποχές του έτους, οι επιφανειακοί άξονες 

απορροής και ιδιαίτερα ο χείμαρρος που αποστραγγίζει τα νερά του Μπέλλες, τροφοδοτεί 

συνεχώς μέσω διηθήσεων την υπόγεια υδροφορία. Όσον αφορά στη λίμνη, παρατηρείται και 

εδώ συνεχής τροφοδοσία προς τη λίμνη με ελάχιστες εξαιρέσεις και σε ορισμένα έτη με έντονη 

λειψυδρία. 

Αρκετά γεωργικά φάρμακα όπως chlorpyrifos ethyl, chlorthal dimethyl, diphenylamine, flutriafol, 

terbuthylazine, lindane βρέθηκαν στα υπόγεια νερά της λεκάνης της Δοϊράνης. Το γεγονός αυτό 

και σε συνδυασμό με την παρουσία καφεΐνης σχεδόν σε όλες τις γεωτρήσεις σημαίνει ότι 

υπάρχει επικοινωνία επιφανειακών με τα υπόγεια νερά όπως παρουσιάζεται και στην ανάλυση 

των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής. 

Λεκάνη Αξιού-Λουδία 

Οι υδρογεωλογικές συνθήκες της λεκάνη, ευνοούν την επικοινωνία της υπόγειας υδροφορίας με 

τον Αξιό ποταμό και τα υδατορέματα, και με την πλευρική μετάγγιση νερών από τα δυτικά αυτής 

κράσπεδα. 

Η τροφοδοσία των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων της λοφώδους περιοχής επιτυγχάνεται δια 

των βροχοπτώσεων, της μετάγγισης υπόγειων νερών εκ των παρυφών του Πάικου όρους και 

επιπλέον δια της πλευρικής και καθέτου διηθήσεως του νερού των υδρορεμάτων. 

Η τροφοδοσία των βαθέων υδροφόρων µε νερό, γίνεται από τη λοφώδη περιοχή. Μόνο σε ένα 

σημείο, βόρεια της Αξιούπολης, έρχονται σε επαφή οι βαθύς υδροφόροι µε τον ποταμό Αξιό.  

Τα υπόγεια νερά της λεκάνης απορροής του Αξιού παρουσιάζουν κατά θέσεις έντονο το 

φαινόμενο της υφαλμύρινσης. Η κύρια ζώνη υφαλμύρινσης εντοπίζεται στην περιοχή Αθύρων. 

Κατά κανόνα, νερά με έντονα χαρακτηριστικά υφαλμύρινσης παρατηρούνται στο νότιο τμήμα 

της λεκάνης Αξιού, τόσο στο αμέσως γειτονικό με τη θάλασσα τμήμα, όσο και υπό μορφή 

νησίδων σε ενδότερες περιοχές, που δηλώνουν σαφώς την ύπαρξη υπολειμματικών 

υφάλμυρων στρωμάτων. 
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Η σχέση υπόγειων και επιφανειακών νερών, όπως προσδιορίζονται από τους πιεζομετρικούς 

χάρτες της περιοχής και την παρακολούθηση της στάθμης επιλεγμένων γεωτρήσεων, έχει ως 

εξής:  

- Οι υπόγειες υδροφορίες και ιδιαίτερα ο φρεάτιος ορίζοντας στην ευρύτερη περιοχή της 

κοίτης του Αξιού, έχει μια αμφίδρομη σχέση τροφοδοσίας με τον ποταμό. Συνήθως τα 

υπόγεια υδροφόρα τροφοδοτούνται από τα νερά του ποταμού. Ορισμένες εποχές και στα 

χαμηλότερα σημεία της λεκάνης, τα υπόγεια υδροφόρα εκφορτίζονται στο ποταμό  

- Η βαθιά υδροφορία τροφοδοτείται από τον ποταμό μόνο στην περιοχή εκείνη, στα βόρεια 

(περιοχή Αξιούπολης) 

- Το υπόλοιπο υδρογραφικό δίκτυο έχει και αυτό μια αμφίδρομη σχέση τροφοδοσίας με τα 

υπόγεια.  

Από την παρουσία καφεΐνης και υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα υπόγεια νερά 

τεκμαίρεται η άμεση επικοινωνία επιφανειακών και υπόγειων νερών της λεκάνης Αξιού-Λουδία 

όπως παρουσιάζεται και στην ανάλυση των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής. 

Λεκάνη Λαγκαδά - Βόλβης και Μυγδονίας 

Το πεδινό τμήμα της υπολεκάνης Κορώνειας εκτείνεται μεταξύ της υδροκριτικής γραμμής 

Μελισσοχωρίου, Δρυμός, ορεινός όγκος Καμήλας, Άσσηρος στα Δ/ΒΔ και των ραχών Στίβου, 

Σχολαρίου στα ανατολικά. Το τμήμα της υδρολογικής λεκάνης Κορώνειας, από το υψόμετρο 

των 70 μέχρι τα 200 m καλύπτεται από χαλαρά ιζήματα και έχει έκταση περίπου 282 km2 και το 

τμήμα της λοφώδους ορεινής περιοχής όπου εντοπίζονται τα μεταμορφωμένα πετρώματα του 

υποβάθρου έχει έκταση 464 km2. 

Στην περιοχή του χαμηλού τμήματος αναπτύσσονται επάλληλες υπόγειες υδροφορίες αλλού 

υπό πίεση, αλλού μερικώς υπό πίεση και αλλού ελεύθερης πιεζομετρικής επιφάνειας. Τα 

πολυάριθμα και ακανόνιστα κατανεμημένα στο χώρο υδροφόρα στρώματα παρουσιάζουν 

μεταξύ τους υδραυλική επικοινωνία, είτε κατά την κατακόρυφη είτε κατά την οριζόντια έννοια και 

διαμορφώνουν κοινή πιεζομετρική επιφάνεια. 

Η σχέση μεταξύ υπόγειων και επιφανειακών νερών φαίνεται απλή. Τα επιφανειακά νερά, 

διαμέσου των επιφανειακών αξόνων ροής, τροφοδοτούν τα υπόγεια υδροφόρα στρώματα μέσω 

διηθήσεων. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει αβίαστα από το γεγονός ότι η ροή των 

υδατορεμάτων τα τελευταία χρόνια, που παρατηρείται υπερεκμετάλλευση των υπόγειων νερών, 

δεν φτάνει μέχρι τη λίμνη. Ενδεχομένως, στα χαμηλότερα σημεία, ορισμένες εποχές, να 

εκφορτίζονται τα υπόγεια νερά προς την κοίτη των υδατορεμάτων που εκβάλουν στη λίμνη και 

έτσι να τροφοδοτείται σχετικά η λίμνη. Για το πεδινό τμήμα μεταξύ των δυο λιμνών, ανατολικά 

του υδροκρίτη, φαίνεται ότι τα υπόγεια νερά τροφοδοτούν την κοίτη του ρέματος Δερβένι, 
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αντίθετα πλησιάζοντας τη λίμνη Βόλβη, φαίνεται ότι τα υπόγεια υδροφόρα εκφορτίζονται στην 

κοίτη και έτσι αυξάνει η ροή του ρέματος προς τη λίμνη.  

Όσο αφορά τα μικρά πεδινά τμήματα της λίμνης Βόλβης, τα υδροφόρα των τμημάτων αυτών 

τροφοδοτούν τη λίμνη. Αυτό επιβεβαιώνεται στη εδώ μελέτη και από τη ελάχιστη διαφορά 

στάθμης των γειτονικών προς τη λίμνη γεωτρήσεων και από το γεγονός ότι το υψόμετρο της 

στάθμης τους βρίσκεται πάντα ψηλότερα από το αντίστοιχο της λίμνης. 

Από την παρουσία καφεΐνης και υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα υπόγεια νερά 

τεκμαίρεται η άμεση επικοινωνία επιφανειακών και υπόγειων νερών και ότι υπάρχει ευαισθησία 

των εδαφών στην έκπλυση ουσιών προς τα υπόγεια υδροφόρα της λεκάνης Βόλβης-Λαγκαδά 

και Μυγδονίας όπως παρουσιάζεται και στην ανάλυση των υδρογεωλογικών συνθηκών της 

περιοχής. 

Λεκάνη Μογλένιτσας 

Ο κοκκώδης υδροφορέας της ευρύτερης περιοχής της πρώην λίμνης Γιαννιτσών (τμήμα μεταξύ 

ποταμών Αξιού και Αλιάκμονα) αποτελεί ένα πολύ-υδροφόρο σύστημα υπό πίεση και μερικώς 

υπό πίεση που φιλοξενείται σε Τεταρτογενή και Νεογενή ιζήματα. 

Ο ποταμός Λουδίας είναι ο αποδέκτης της φυσικής εκφόρτισης του υδροφόρου συστήματος, του 

πλεονασματικού αρδευτικού νερού των καναλιών και των επιστροφών άρδευσης στον 

υδροφόρο και παρουσιάζει ροή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.  

Στην περιοχή της τάφρου 66, δεν υπάρχει υδραυλική σχέση μεταξύ της τάφρου και του 

υδροφόρου συστήματος. Στην περιοχή ανάντη της τάφρου 66, φαίνεται με βάση τις 

πιεζομετρικές καμπύλες, να υπάρχει μια μικρή εκφόρτιση του υδροφόρου συστήματος στις 

κοίτες των χειμάρρων του Βερμίου, στο πεδινό τμήμα.  

Κατά μήκος του άξονα της Βεργίνας, των οικισμών Κουλούρα και Σταυρός, που είναι το 

χαμηλότερο τοπογραφικό σημείο, φαίνεται να υπάρχει μια εκφόρτιση του υδροφόρου 

συστήματος προς την περιοχή της αποξηραμένης λίμνης των Γιαννιτσών.  

Στο κεντρικό και νότιο τμήμα του συστήματος, η διεύθυνση της ροής του υπόγειου νερού είναι 

σταθερή ΝΝΔ-ΒΒΑ στην κοίτη του ποταμού Λουδία.  

Συμπερασματικά, όσον αφορά στη σχέση υπόγειων και επιφανειακών νερών, προκύπτει ότι τα 

υπόγεια νερά τροφοδοτούνται εκτός από τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, από τις διηθήσεις 

των νερών των χειμάρρων κατά την έξοδό τους από την ορεινή ή λοφώδη περιοχή, από τα 

αρδευτικά δίκτυα και κυρίως από πλευρικές μεταγγίσεις από τα δυναμικά υδροφόρα συστήματα 

των ορεινών περιοχών. Εξαίρεση αποτελεί η συνεχής τροφοδοσία του Λουδία ποταμού στο 

τμήμα νότια της πρώην λίμνης Γιαννιτσών από τις φυσικές εκφορτίσεις του υδροφόρου 
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συστήματος, του πλεονασματικού αρδευτικού νερού των καναλιών και των επιστροφών 

άρδευσης στον υδροφόρο. 

Το γεγονός ότι καφεΐνη βρέθηκε σε ένα ποσοστό περίπου 30% των γεωτρήσεων και 

υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων βρέθηκαν σχεδόν σε όλες της γεωτρήσεις σημαίνει ότι 

αφενός τα εδάφη είναι ευαίσθητα στην έκπλυση και αφετέρου υπάρχει επικοινωνία μεταξύ 

επιφανειακών και υπόγειων νερών όπως παρουσιάζεται και στην ανάλυση των 

υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής. 

Λεκάνη Βεγορίτιδας 

Εντός της λεκάνης Βεγορίτιδας αναπτύσσονται σημαντικά επιφανειακά υδατικά σώματα – λίμνες 

και σχετικά περιορισμένο λοιπό επιφανειακό δίκτυο επιφανειακής απορροής. Η μέτριου 

δυναμικού προσχωματική υδροφορία της λεκάνης τροφοδοτείται από την κατείσδυση των 

κατακρημνισμάτων και από πλευρικές υπόγειες μεταγγίσεις, ενώ σημαντικό τμήμα της 

τροφοδοσίας της αποτελούν και οι διηθήσεις από τον ρέμα Σουλού, τουλάχιστον εποχιακά. 

Ωστόσο η προσχωματική υδροφορία εκφορτίζεται εποχιακά προς το ρέμα Σουλού. Επομένως, η 

υδροφορία αυτή παρουσιάζει εποχικά διαφοροποιούμενη σχέση υδραυλικής επικοινωνίας με 

του άξονες του υδρογραφικού δικτύου και συνολικά εκφορτίζεται προς τις λίμνες της λεκάνης.  

Οι λίμνες τροφοδοτούνται από τις εκφορτίσεις της φρεάτιας υδροφορίας των κοκκωδών 

σχηματισμών σε πολύ μικρό βαθμό και από τις αποστραγγίσεις του επιφανειακού 

υδρογραφικού δικτύου. Στο σύνολό της η λεκάνη αποστραγγίζεται μέσω υπόγειων πλευρικών 

μεταγγίσεων δια των καρστικών συστημάτων στις ανατολικές παρυφές της λεκάνης, 

τροφοδοτώντας με τον τρόπο αυτό πηγές σημαντικών παροχών στις ανατολικές παρυφές του 

Βερμίου.  

Όσον αφορά, τις υπόγειες εισροές προς τις λίμνες Βεγορίτιδα και Πετρών από τις υπόγειες 

υδροφορίες των πλειοκαινικών και τεταρτογενών, αυτές είναι σχεδόν μηδενικές. Αυτό προκύπτει 

και από τις πρόσφατες διανοιχθείσες γεωτρήσεις στη νότια πλευρά της λίμνης, οι οποίες σε 70 

έως 90m συναντούν αργίλους και ιλύες με διάσπαρτα χαλίκια σχεδόν αδιαπέρατα. Λίγα μόνο 

νερά του επιφανειακού φρεάτιου ορίζοντα εκφορτίζονταν και κατά περίπτωση εκφορτίζονται 

στην κοίτη του Σουλού και ακολούθως ως επιφανειακά καταλήγουν στη Βεγορίτιδα μόνο κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα. 

Συμπερασματικά, η Βεγορίτιδα δέχεται τροφοδοσία κύρια από το καρστικό σύστημα στα ΒΔ και 

στα Β τμήματά της και σε πολύ μικρότερο βαθμό από τις αδρομερείς προσχώσεις που την 

περιβάλουν. Δεν προκύπτει άμεση συσχέτιση της στάθμης του καρστικού αυτού συστήματος με 

τη στάθμη της λίμνης, Ομοίως εκτιμάται ότι λειτουργεί η φρεάτια υδροφορία μεταξύ των λιμνών 

Χειμαδίτιδας και Πετρών, όπου η υπόγεια υδροφορία αποστραγγίζεται προς την κεντρική τάφρο 
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και την κοίτη του ρέματος Αμύντα, στη συνέχεια δε προς τη λίμνη Πετρών, ως επιφανειακή 

απορροή.  

Από τα δεδομένα που προέκυψαν από την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στα 

υδατοσυστήματα της λεκάνης της Βεγορίτιδας δεν προκύπτει ότι υπάρχει επικοινωνία 

τροφοδοσίας μεταξύ επιφανειακών και των υπόγειων νερών από επιφανειακές διηθήσεις παρά 

μόνο σε περιορισμένη έκταση στην περίμετρο της λίμνης Πετρών, ενώ αντίθετα υπάρχει 

τροφοδοσία των λιμνών από τις υπόγειες υδροφορίες. Όμως υπάρχει επικοινωνία μεταξύ όλων 

των επιφανειακών υδατοσυστημάτων της λεκάνης με τελικό αποδέκτη την λίμνη Βεγορίτιδα. Α 

αθροιστική ρύπανση όλων των επιφανειακών νερών της λεκάνης αποτυπώνεται στην ρύπανση 

των ιζημάτων της Βεγορίτιδας.  

Λεκάνη Καστοριάς 

Στην πεδινή ζώνη και στην λοφώδη περιοχή περιμετρικά της λίμνης Καστοριάς και στις 

περιορισμένης έκτασης κοιλάδες του άνω ρου του Αλιάκμονα, υπάρχουν κοκκώδεις αποθέσεις 

μικρής-μέσης υδροπερατότητας. 

Οι διηθήσεις από τον ποταμό Αλιάκμονα φαίνεται να τροφοδοτούν το καρστικό σύστημα 

νοτιοδυτικού Βερμίου, το οποίο με τη σειρά του εκφορτίζεται δια των πηγών Νεράιδας στην 

τεχνητή λίμνη Πολυφύτου.  

Επίσης προκύπτει ότι η υπόγεια υδροφορία που αναπτύσσεται στους κοκκώδεις μεταλπικούς 

σχηματισμούς που πληρούν τη λεκάνη, αποστραγγίζεται προς τη λίμνη της Καστοριάς. Επίσης, 

από παλαιότερες μελέτες, προκύπτει ότι υπάρχει έλεγχος της κίνησης του υπόγειου νερού από 

την τοπογραφία της λεκάνης, ειδικότερα δε στην ζώνη της περιφερειακής λεκάνης 

Ξηροποτάμου.  

Όσον αφορά την σχέση της τροφοδοσίας επιφανειακών-υπογείων νερών, αυτή αναφέρεται με 

σαφήνεια σε παλαιότερη μελέτη, και στηρίζεται σε υπολογισμούς διαρροών κατά μήκος της 

κοίτης των κυριότερων υδατορευμάτων. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι αυτή είναι περιορισμένη και 

έχει φορά από τα επιφανειακά νερά προς την προσχωματική υδροφορία και στη συνέχεια προς 

την λίμνη. Το γεγονός της ύπαρξης υπόγειων στάθμεων στην προσχωματική υδροφορία με 

υψόμετρο κατώτερο αυτού της λίμνης, οδήγησε ερευνητές σε παλαιότερες μελέτες να 

εκφράσουν την άποψη ότι δεν υφίσταται άμεση σχέση εκφόρτισης των υπόγειων νερών προς τη 

λίμνη, μέσω υπόγειων πλευρικών ροών.  

Αναφορικά με την σχέση καρστικής υδροφορίας με τη λίμνη της Καστοριάς, καταγράφεται στη 

βιβλιογραφία ότι αυτή τροφοδοτεί τη λίμνη.  

Η παρουσία καφεΐνης σχεδόν σε όλες τις γεωτρήσεις καθώς και η παρουσία υπολειμμάτων 

γεωργικών φαρμάκων δείχνει ότι υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ επιφανειακών και 
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υπόγειων νερών όπως παρουσιάζεται και στην ανάλυση των υδρογεωλογικών συνθηκών της 

περιοχής. 

Λεκάνη Πρεσπών 

Υδρολογικά, το ενδιαφέρον εντοπίζεται στους δύο σημαντικούς επιφανειακούς υδατικούς 

αποδέκτες που αποτελούν οι ομώνυμες λίμνες της λεκάνης.  

Η μικρή Πρέσπα εκφορτίζεται ελεγχόμενα προς τη μεγάλη Πρέσπα μέσω ειδικά 

κατασκευασμένου για το σκοπό αυτό τεχνικού έργου που λειτουργεί στην περιοχή Κούλα, στο 

ΝΔ όριο της λωρίδας φυσικού διαχωρισμού των λιμνών. Εξαιτίας των λιθολογικών 

χαρακτηριστικών της λωρίδας διαχωρισμού, εκτιμάται η ύπαρξη και υπόγειων πλευρικών 

μεταγγίσεων από τη μικρή προς τη μεγάλη Πρέσπα, η εκτίμηση του όγκου της οποίας 

διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ διαφόρων ερευνητών, ωστόσο εκτιμώνται αξιόπιστες οι τιμές 

που αναφέρονται παραπάνω, παρότι χρήζουν περισσότερης διερεύνησης μέσω των 

κατάλληλων εργασιών πεδίου.  

Το ενδιαφέρον στην συγκεκριμένη λεκάνη, από πλευράς σχέσεων υδραυλικής επικοινωνίας 

επιφανειακών- υπόγειων νερών, εντοπίζεται κύρια στην επικοινωνία αυτή μεταξύ υπόγειων 

νερών και λιμνών. Με βάση την υφιστάμενη γνώση, εκτιμάται ότι υφίσταται εκφόρτιση των 

υπόγειων υδατικών πόρων που αναπτύσσονται στις αλλουβιακές αποθέσεις προς τις λίμνες. Η 

σχέση της καρστικής υδροφορίας με τις λίμνες με βάση παλαιότερες μελέτες υφίσταται και 

εκτιμάται ότι το δυναμικό της καρστικής υδροφορίας συνεισφέρει στην τροφοδοσία των λιμνών.  

Από την παρουσία καφεΐνης και υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα υπόγεια νερά 

τεκμαίρεται η άμεση επικοινωνία επιφανειακών και υπόγειων νερών στην λεκάνη των Πρεσπών 

όπως παρουσιάζεται και στην ανάλυση των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής. 

Λεκάνη Αλιάκμονα 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το βάθος της πιεζομετρικής επιφάνειας στην λεκάνη 

κυμαίνεται από 0,2 m πάνω από την επιφάνεια του εδάφους (αρτεσιανές), έως 125 m με 

γεωμετρικό μέσο τα 4,10 m. Οι μεγαλύτερες τιμές (το μεγαλύτερο βάθος της πιεζομετρικής 

επιφάνειας) εντοπίζονται στο λοφώδες τμήμα που αποτελεί την περιφέρεια του υδροφόρου 

συστήματος και οι μικρότερες (μικρό βάθος πιεζομετρικής επιφάνειας ή/και αρτεσιανισμός) στο 

πεδινό τμήμα αντίστοιχα. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει κανείς και από την παρατήρηση των 

μετρήσεων στάθμης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Η πιεζομετρική 

επιφάνεια στις βαθιές υπό πίεση υδροφορίες διαμορφώνεται σε μικρότερο βάθος απ’ ότι στις 

αβαθείς.  

Παρατηρείται γενικά ακτινωτή ροή από την περιφέρεια προς το κεντρικό τμήμα στο χώρο της 

αποξηραμένης λίμνης Γιαννιτσών, που είναι και η περιοχή εκφόρτισης της υπόγειας υδροφορίας 



Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών 
Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σελ.137/186 

των κοκκωδών αποθέσεων της λεκάνης. Στη λοφώδη περιοχή όπου επικρατούν οι 

Πλειστοκαινικές αποθέσεις ή τα Νεογενή ιζήματα, η υδραυλική κλίση και η εποχιακή διακύμανση 

της πιεζομετρικής επιφάνειας έχουν μεγαλύτερες τιμές. Στην περιοχή Πλατέως-εκβολών Λουδία 

και στο δέλτα του Αλιάκμονα οι υδραυλικές κλίσεις είναι πολύ χαμηλές γεγονός που καθιστούν 

τα τμήματα αυτά της υδροφορίας επιδεκτικά σε υφαλμύρινση. 

Στο ΝΔ τμήμα της λεκάνης του κάτω ρου του Αλιάκμονα, ο ομώνυμος ποταμός κατά την είσοδό 

του στην πεδινή περιοχή (περιοχή Άμμος- Βαρβάρες) τροφοδοτεί την υπόγεια υδροφορία. Κατά 

μήκος του άξονα Βεργίνα-Κουλούρα – Σταυρός, που αποτελεί και το χαμηλότερο τοπογραφικό 

σημείο, φαίνεται ότι η εκφόρτιση της υπόγειας υδροφορίας γίνεται προς την περιοχή της 

αποξηραμένης λίμνης Γιαννιτσών. Προς το νότιο τμήμα της υπόγειας υδροφορίας, οι 

πιεζομετρικές καμπύλες υποδεικνύουν ότι ο ποταμός τροφοδοτείται από το νότο από την 

υπόγεια υδροφορία, ενώ ο ποταμός τροφοδοτεί την υπόγεια υδροφορία προς τα ΒΑ. Στο 

νοτιοδυτικό τμήμα, από τα υδατορέματα της λοφώδους περιοχής φαίνεται ότι γίνεται μερική 

τροφοδοσία της υπόγειας υδροφορίας. Στην περιοχή νότια των ΔΔ Κορυφής και Πρασινάδας 

γίνεται εκφόρτιση της υπόγειας υδροφορίας προς τον Αλιάκμονα. Στο κεντρικό και νότιο τμήμα 

του συστήματος η κατεύθυνση της υπόγειας ροής είναι σταθερά ΝΝΔ → ΒΒΑ μέχρι την κοίτη 

του Λουδία. 

Με βάση τα δεδομένα χημικών αναλύσεων που υπάρχουν για την λεκάνη απορροής του 

ποταμού Αλιάκμονα όπου ο αριθμός των γεωτρήσεων δειγματοληψίας είναι περιορισμένος σε 

σχέση με την έκταση αυτής δεν είναι δυνατό να γίνει η οποιαδήποτε εικασία για την επικοινωνία 

επιφανειακών με υπόγεια νερά. Οι σχέσεις αυτές παρουσιάζονται στην ανάλυση των 

υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής. 

Λεκάνη Καλλιπεύκης 

Η λεκάνη Καλλιπεύκης περιλαμβάνει την μικρής έκτασης πεδινή περιοχή που κατά το παρελθόν 

αναπτυσσόταν η ομώνυμη λίμνη ή λίμνη Ασκουρίς. Μετά την αποστράγγιση της λίμνης η 

φρεάτιος υδροφορία των σύγχρονων αποθέσεων εκφορτίζεται, όταν η πιεζομετρία το επιτρέπει, 

στην αποστραγγιστική τάφρο και στους αναπτυσσόμενους στα ανατολικά ασβεστολίθους. 

Η τροφοδοσία της υδροφορίας των σύγχρονων αποθέσεων, γίνεται από την άμεση κατείσδυση 

και από τις διηθήσεις μικρών ρεμάτων που αναπτύσσονται κυρίως στα δυτικά στους μικρούς 

αναπτυσσόμενους κώνους κατά την είσοδο στην πεδιάδα. 

Η μικρή έκταση της λεκάνης απορροής και η υψηλή συμμετοχή αργίλων στις σύγχρονες 

αποθέσεις δεν επιτρέπει την ανάπτυξη αξιόλογης υπόγειας υδροφορίας και επομένως και 

ισχυρές αλληλοσυνδέσεις με τις επιφανειακές απορροές. 

Καφεΐνη βρέθηκε σε όλα τα υδατοσυστήματα επιφανειακά και υπόγεια. Το γεγονός αυτό 

υποδηλώνει ότι τα αστικά απόβλητα του Κοινοτικού διαμερίσματος της Καλλιπεύκης που 
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αποχύνονται στην κεντρική αποστραγγιστική τάφρο ρυπαίνουν τον φρεάτιο ορίζοντα από τον 

οποίο ενδεχομένως αντλεί νερό η γεώτρηση με κωδικό 1962 (έχει την υψηλότερη συγκέντρωση 

καφεΐνης) αλλά ο φρεάτιος ορίζοντας προκύπτει ότι επικοινωνεί με τα βαθύτερα υδροφόρα από 

τα οποία αντλείται νερό με τις άλλες δύο γεωτρήσεις.  

Λεκάνη Τιταρήσιου 

Η υδρογεωλογική λεκάνη του κώνου του Τιταρήσιου οριοθετείται στα ΝΑ από τον ποταμό 

Πηνειό και στα ΒΔ από τα ανθρακικά πετρώματα του καρστικού υδροφορέα Τυρνάβου –

Δαμασίου- Κουτσόχερου και σε μικρό τμήμα από τους υποκείμενους αυτών γνευσίους της 

Πελαγονικής ζώνης.  

Στην ευρύτερη περιοχή του κώνου Τιταρήσιου αναπτύσσονται δύο τύποι υδροφόρων οριζόντων 

ο ελεύθερος υδροφόρος ορίζοντας, στο βορειοδυτικό τμήμα αυτού, που στα ανατολικά και νότια 

μεταπίπτει σε υπό πίεση ή μερικώς υπό πίεση. 

Στη δεύτερη δηλαδή αυτή περίπτωση οι αδρομερείς περατές αποθέσεις του Τιταρήσιου 

βυθίζονται κάτω από πλέον λεπτομερείς (άργιλοι, άμμοι, ιλύες) και δημιουργούνται έτσι 

συνθήκες ανάπτυξης υπόγειας υδροφορίας υπό πίεση. 

Η τροφοδοσία των υπογείων υδροφοριών της ευρύτερης περιοχής Τυρνάβου γίνεται κατά κύριο 

λόγο από τις διηθήσεις των νερών του Τιταρήσιου. Η επιφανειακή απορροή του ποταμού αυτού, 

από το ύψος του Δαμασίου πριν την πεδιάδα μειώνεται προοδευτικά λόγω διηθήσεων 

τροφοδοτώντας έτσι τόσο την υδροφορία που αναπτύσσεται στα περιβάλλοντα την περιοχή 

μάρμαρα όσο και αυτές του κώνου των αποθέσεων του. Η ποσότητα των νερών του Τιταρησίου 

που διηθείται και τροφοδοτεί τους υπόγειους αλλουβιακούς υδροφορείς δεν μπορεί να 

υπολογισθεί με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία. Δευτερευόντως οι υπόγεια υδροφορία 

τροφοδοτείται από την κατείσδυση των νερών της βροχής που πέφτει απ' ευθείας στη ζώνη 

ανάπτυξης του κώνου. 

Υπάρχει, τέλος, και δυνατότητα μετάγγισης καρστικών νερών από τα δυτικά καρστικά κράσπεδα 

προς τους αλλουβιακούς υδροφορείς. Οι μεταγγίσεις αυτές λαμβάνουν χώρα κατά τα τελευταία 

χρόνια λόγω ισχυρής τοπικά ταπείνωσης της υδροφορίας των προσχώσεων. 

Το υπόγειο σύστημα κατά τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε καθεστώς οριακής 

υπερεκμετάλλευσης. Η γενική πτώση στάθμης των υδροφόρων στρωμάτων του κώνου από το 

1974 έως το 2006 ανέρχεται τοπικά σε 10-15 μέτρα.  

Από τα δεδομένα της διασποράς της καφεΐνης η οποία βρέθηκε σε αφθονία μεν στα 

επιφανειακά νερά, λόγω ρύπανσης από αστικά απόβλητα, ανιχνεύθηκε όμως μόνο μία φορά σε 

υπόγεια νερά γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει έντονη επικοινωνία μεταξύ 

επιφανειακών και υπόγειων νερών στο χώρο των σημείων δειγματοληψίας. Οι σχέσεις 
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τροφοδοσίας μεταξύ επιφανειακών και υπογείων νερών παρουσιάζονται στην ανάλυση των 

υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής. 

Λεκάνη Πηνειού 

Στο ΒΔ τμήμα της δυτικής πεδιάδας εισέρχονται στην πεδινή ζώνη οι παραπόταμοι του Πηνειού 

Πάμισος και Πορταικός και συνθέτουν τον ενιαίο σύστημα των Κώνων Πηνειού-Πορταϊκού-

Πάμισου. Οι αποθέσεις των τριών κώνων των ανωτέρω ποταμών αλληλοσυμπλέκονται μεταξύ 

τους στα περιθώρια τους και πρακτικά μπορούν να θεωρηθούν εκεί ως ένα ενιαίο σύστημα με 

ενιαία υδροφορία.  

Στις αποθέσεις αυτές αναπτύσσεται υψηλού δυναμικού ελεύθερη (φρεάτια) υπόγεια υδροφορία. 

Η τροφοδοσία του υπογείου υδροφορέα γίνεται κυρίως από τις διηθήσεις των ποταμών και 

δευτερευόντως από την άμεση κατείσδυση της βροχής. 

Στο νοτιοανατολικό-ανατολικό όριο της ενότητας αυτής εκδηλώνονταν οι μεγάλες αλλουβιακές 

πηγές (Κεφαλόβρυσο, Διπόταμος, Φωτάδα, Λίλη, Φήκη, Γόμφοι, Γελάνθη, Μουριά) μέσω των 

οποίων το πιο σημαντικό μέρος των ανωτέρω διηθήσεων επανέρχεται στην επιφάνεια και στις 

κοίτες των ποταμών.  

Η εκδήλωση των πηγών αυτών υποδηλώνει δυσκολία μετακίνησης υπογείως του νερού προς 

βαθύτερα στρώματα ("άρνηση διηθήσεως") εξ αιτίας της σημαντικά μικρότερης διαπερατότητάς 

των κατάντη προσχώσεων. Αυτό συμβαίνει ακόμη και όταν γίνεται εντατική εκμετάλλευση της 

υδροφορίας των τελευταίων. Τελικά ένα μέρος μόνο των ανωτέρω διηθήσεων μπορεί να 

τροφοδοτεί τους κατάντη υπο πίεση υδροφορείς, μέσω πλευρικών μεταγγίσεων, ενώ το 

μεγαλύτερο μέρος αυτών επανέρχεται πάλι στην επιφάνεια, στην επιφανειακή απορροή των 

ποταμών. 

Οι εκφορτίσεις αυτές των πηγών σήμερα έχουν περιοριστεί εξαιτίας των αυξημένων αντλήσεων 

από τους υπόγειους υδροφορείς ανάντη των πηγών. 

Η τροφοδοσία των υπογείων υπο πίεση ή μερικώς υποπίεση υδροφοριών, που αναπτύσσεται 

κατάντη των κώνων, γίνεται κυρίως από πλευρικές μεταγγίσεις των κώνων όσο και από την, 

περιορισμένη σε σχέση με τους κώνους, απ’ ευθείας διήθηση των νερών του Πηνειού. Όπως 

προκύπτει από την επεξεργασία των μακροχρόνιων πιεζομετρικών παρατηρήσεων οι υπόγειοι 

υδροφορείς, που αναπτύσσονται στους κώνους , δεν βρίσκονται υπό καθεστώς 

υπερεκμετάλλευσης. 

Η γενικευμένη παρουσία καφεΐνης, φωσφορικών, ολικού φωσφόρου αλλά και άλλων ανιόντων 

όπως και υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε σημαντικό αριθμό των γεωτρήσεων της 

λεκάνης Πηνειού και δεδομένου ότι σε μεγάλο επίσης αριθμό γεωτρήσεων οι συνθήκες είναι 

αναγωγικές υποδηλώνει ότι τα υπόγεια υδροφόρα ρυπαίνονται είτε άμεσα, λόγω επικοινωνίας 

με τα επιφανειακά νερά, ή η ρύπανση προκαλείται από μη στεγανοποιημένους βόθρους 
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κατοικημένων περιοχών και απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων που στραγγίζουν προς τα 

υπόγεια υδροφόρα.  

Λεκάνη Ενιπέα 

Κατά την είσοδό του στο πεδινό τμήμα ο ποταμός Ενιπέας δεν έχει δημιουργήσει αξιόλογο κώνο 

αποθέσεων με χονδρόκοκκα υλικά. Η υπόγεια υδροφορία που αναπτύσσεται στην περίμετρο 

του Ενιπέα κατά τη διέλευση του από την πεδινή έκταση δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις 

υπόλοιπες αναπτυσσόμενες υδροφορίες στο τμήμα αυτό της Δυτικής Θεσσαλίας. Στο πεδίο 

αυτό αναπτύσσονται επίσης οι παραπόταμοι του Πηνειού, πέραν του Ενιπέα, Καλέντζης 

Φαρσαλιώτης, Σοφαδίτης και άλλα μικρότερα ρέματα που εκβάλλουν στην πεδινή περιοχή. 

Η υπόλοιπη πεδινή έκταση της Δυτικής πεδιάδος παρουσιάζει μεν επιμέρους διαφορετικές 

ενότητες έχει όμως κοινά χαρακτηριστικά που επιτρέπει τη θεώρηση της ως ενιαίας 

υδρογεωλογικής ενότητας. 

Το κύριο χαρακτηριστικό στο υπόλοιπο της νοτιοδυτικής πεδιάδος, όπου και εντάσσεται και το 

πεδινό τμήμα της λεκάνης του Ενιπέα, αποτελούν οι εναλλαγές διαπερατών (αμμωδών) με 

αδιαπέρατες ή μικρής περατότητας αποθέσεων και η δημιουργία έτσι πολλαπλών επάλληλων 

υπό πίεση υδροφοριών. 

Ο αριθμός των επιμέρους υδροφοριών, λόγω των αργιλικών παρεμβολών, είναι δυνατόν να 

αυξάνεται αλλά το ενεργό δυναμικό της συνολικής υδροφορίας, λόγω μείωσης των οδών 

επικοινωνίας, να μικραίνει. Η όλη αυτή δομή των αποθέσεων και κατ’ επέκταση των επιμέρους 

υδροφοριών χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανομοιογένεια.  

Η τροφοδοσία των υπό πίεση υδοφόρων οριζόντων του υπολοίπου αυτού τμήματος της δυτικής 

πεδιάδας γίνεται με τις αργές υπόγειες μεταγγίσεις από τις διηθήσεις που δέχονται οι κώνοι 

Πηνειού - Πορταίκου - Πάμισου και από την τροφοδοσία των μικρότερων κατά περίπτωση 

κώνων του Σοφαδίτη, Ενιπέα, Καλλέντζη, Φαρσαλιώτη και λιγότερο από άλλες πηγές 

(κατείσδυση, πλευρικές μεταγγίσεις από τα βραχώδη περιθώρια της λεκάνης).  

Η κίνηση του υπογείου νερού είναι εδώ πλέον βραδεία εξ αιτίας της φύσης του υλικού, και η 

επαναπλήρωση των αντλούμενων ποσοτήτων δυσχερής έως πολύ δυσχερής. Η δυσκολία αυτή 

επαναπλήρωσης των αντλούμενων ποσοτήτων σε συνδυασμό με τις έντονες αντλήσεις έχει ως 

αποτέλεσμα την έντονη υπερεκμετάλλευση των υπογείων υδροφοριών 

Από την παρουσία καφεΐνης και υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα υπόγεια νερά 

τεκμαίρεται η άμεση επικοινωνία επιφανειακών και υπόγειων νερών. Οι σχέσεις τροφοδοσίας 

μεταξύ επιφανειακών και υπογείων νερών παρουσιάζονται στην ανάλυση των υδρογεωλογικών 

συνθηκών της περιοχής. 
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Λεκάνη Ξυνιάδας 

Η πεδινή περιοχή της λεκάνης καλύπτεται από σύγχρονες αποθέσεις. Στις τεταρτογενείς 

αποθέσεις της πεδινή ζώνης αναπτύσσονται υδροφόροι ορίζοντες ελεύθεροι ή μερικώς υπό 

πίεση. Οι αποθέσεις, λόγω των λιθολογικών και στρωματογραφικών εναλλαγών, δημιουργούν 

συνθήκες που επιτρέπουν την ανάπτυξη υδροφόρων γενικά μικρής έως πολύ μικρής 

δυναμικότητας. 

Στους λόφους, στα ανατολικά περιθώρια της πεδινής έκτασης, αναπτύσσονται σχηματισμοί του 

νεογενούς, με εναλλαγές στρωμάτων αργιλοπηλιτικών, μαργαϊκών, ψαμμιτικών και 

κροκαλοπαγών που δεν ευνοούν την ανάπτυξη αξιόλογης υπόγειας υδροφορίας. Οι ορίζοντες 

των ψαμμιτών και των κροκαλοπαγών επιτρέπουν την ανάπτυξη τοπικής σημασίας υδροφοριών 

μικρής έως μέσης δυναμικότητας. 

Από την εκμετάλλευση της προσχωματικής υδροφορίας καλύπτονται τοπικές, υδρευτικές και 

αρδευτικές ανάγκες. Η εκδήλωση της υδροφορίας στα νεογενή στρώματα και στους οφιολίθους 

στα δυτικά κράσπεδα, συντελείται ενίοτε και υπό μορφή πηγών επαφής εποχικής ροής και 

μικρής παροχής. 

Η παρουσία καφεΐνης, υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων αλλά και νιτρικών στα υπόγεια 

νερά υποδηλώνει ότι τα εδάφη είναι ευαίσθητα στην έκπλυση και συνεπώς υπάρχει επικοινωνία 

επιφανειακών με υπόγεια νερά. Οι σχέσεις τροφοδοσίας μεταξύ επιφανειακών και υπογείων 

νερών παρουσιάζονται στην ανάλυση των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής. 

Λεκάνη Κάρλας 

Στην ανατολική πεδιάδα, εκτός της ευρύτερης περιοχής του Τυρνάβου, στο υπόλοιπο τμήμα 

αναπτύσσονται ασθενείς υπό πίεση υδροφορίες.  

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των αλλουβίων της ευρύτερης περιοχής της Κάρλας είναι η 

ύπαρξη κατά θέσεις, αλατούχων ιζημάτων (αργίλων) τα οποία επιβαρύνουν τα υπόγεια νερά με 

χλωριόντα. 

Δύο είναι οι κύριες ζώνες με σχετικό υδρογεωλογικό ενδιαφέρον, στο τμήμα αυτό της πεδιάδας, 

που εντοπίζονται στις περιοχές Χάλκης και Αρμενίου-Στεφανοβικίου-Ριζόμυλου. Στις περιοχές 

αυτές, οι οποίες βρίσκονται πλησιέστερα προς την πηγή τροφοδοσίας των αποθέσεων (κώνοι-

κορήματα), συναντώνται υδροφόρα στρώματα που αποτελούνται από άμμους και χαλίκια εντός 

των αργιλικών αποθέσεων. 

Η τροφοδοσία των βαθιών υπό πίεση υδροφορέων του υπολοίπου τμήματος της Αν. Πεδιάδας 

είναι μικρή και πραγματοποιείται με δυσκολία μερικώς από τις υπόγειες πλευρικές μεταγγίσεις 

του κώνου Τιταρήσιου και από την πλευρική τροφοδοσία των πλειοκαινικών λόφων και των 

μικρών κώνων που σχηματίζουν οι μικροί χείμαρροι (Κουσμπασανιώτης). Η τροφοδοσία από 
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την βροχή που πέφτει στην έκταση αυτή είναι πολύ μικρή εξ αιτίας του ελαχίστου συντελεστή 

κατείσδυσης στα λεπτόκοκκα αλλούβια. 

Οι ανεπτυγμένοι καρστικοί σχηματισμοί που περιβάλλουν τα νοτιοανατολικά περιθώρια της 

πεδιάδας δεν τροφοδοτούν (αντίθετα με ότι συμβαίνει στην περιοχή Τυρνάβου) τις υδροφορίες 

των αλλουβίων. Εδώ, ένα μέρος των νερών των τελευταίων μεταγγίζεται (βραδέως) μέσα στο 

καρστ το οποίο κανονικώς έχει εδώ χαμηλότερη πιεζομετρία και αποστραγγίζεται μαζί με τα 

καρστικά νερά των ασβεστολιθικών υδροφορέων προς τη θάλασσα. 

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα χημικών αναλύσεων δεν είναι δυνατό να γίνει οποιαδήποτε 

εκτίμηση σχετικά με την επικοινωνία επιφανειακών και υπόγειων νερών και κυρίως λόγω του 

περιορισμένου αριθμού των γεωτρήσεων που ελέγχονταν στην διάρκεια του εκτέλεσης του 

έργου. Η παρουσία υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στο 40% των γεωτρήσεων δείχνει ότι 

τα εδάφη είναι ευαίσθητα στην έκπλυση και ενδεχομένως τα υπόγεια υδροφόρα δεν είναι 

προστατευμένα όμως λόγω του ότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο αριθμός των γεωτρήσεων 

είναι περιορισμένος δεν είναι δυνατό να γίνει η οποιαδήποτε εκτίμηση επικοινωνίας 

επιφανειακών και υπόγειων νερών με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων του παρόντος 

προγράμματος. 

Γ. Πηγές ρύπανσης  

Λεκάνη Άρδα 

Από τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης που επικρατεί στα υδατοσυστήματα της λεκάνης 

Άρδα, δεδομένου ότι ο Άρδας είναι διασυνοριακός ποταμός, προκύπτει ότι στην λεκάνη αυτή 

υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες πηγών ρύπανσης αυτών που βρίσκονται εκτός συνόρων 

(εισαγόμενη ρύπανση) και αυτών που βρίσκονται στο Ελληνικό έδαφος.  

(α) Εισαγόμενη ρύπανση 

Εισαγόμενη ρύπανση του ποταμού Άρδα από γεωργικά φάρμακα. Στην Σ.Θ.Δ. 5 του Άρδα 

ανιχνεύθηκαν πολλά γεωργικά φάρμακα όπως acetochlor, alachlor, fanarimol, chlorpyrifos ethyl, 

etridiazole, S-metolachlor, lindane, HCB, PCNB, pendimethalin κ.ά. Μεταξύ των ανωτέρω 

γεωργικών φαρμάκων στις υψηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν το etridiazole (0,458), 

pendimethalin (0,311), chlorthal dimethyl (0,113) και σε συγκεντρώσεις <0,1 ppb τα υπόλοιπα.  

Όσον αφορά το etridiazole, μεταξύ των υδατοσυστημάτων της λεκάνης Άρδα, βρέθηκε στις 

δειγματοληψίες που έγιναν εντός του 2010 και μόνο στις Σ.Θ.Δ. του ποταμού Άρδα και σε 

ορισμένες γεωτρήσεις. Μεταξύ των Σ.Θ.Δ. του ποταμού Άρδα η υψηλότερη συγκέντρωση ( 

0,458 ppb) βρέθηκε στην Σ.Θ.Δ. 5 και οι συγκεντρώσεις μειώνονται κατά την πορεία του 

διαμέσου της ομώνυμης λεκάνης στο 0,294 ppb στην Σ.Θ.Δ. 8 στα Μαράσια. Οι συγκεντρώσεις 

etridiazole στις γεωτρήσεις που ανιχνεύθηκε βρίσκονται μέσα στο ίδιο εύρος τιμών των 
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συγκεντρώσεων που βρέθηκε την ίδια περίοδο στην Σ.Θ.Δ. 5 του Άρδα. Ενδεχομένως η 

παρουσία etridiazole στα υπόγεια νερά προέρχεται από το νερό τροφοδοσίας που πρέπει να 

είναι ο Άρδας ποταμός.  

Συνεπώς η ρύπανση του ποταμού Άρδα και ορισμένων γεωτρήσεων με etridiazole είναι 

εισαγόμενη από την Βουλγαρία. Το ίδιο ισχύει και για το ζιζανιοκτόνο pendimethalin για το οποίο 

η υψηλότερη συγκέντρωση (0,311), μεταξύ των υδατοσυστημάτων της λεκάνης Άρδα, βρέθηκε 

στην Σ.Θ.Δ. 5 του Άρδα κατά τις δειγματοληψίες του 2011. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 

αφενός η ρύπανση από το ζιζανιοκτόνο αυτό είναι εισαγόμενη και αφετέρου ότι δεν 

χρησιμοποιήθηκε στην λεκάνη Άρδα την περίοδο 2010-2012.  

Οι συγκεντρώσεις για το ζιζανιοκτόνο chlorthal dimethyl εντός του 2012 βρίσκονται περίπου 

μέσα στο ίδιο εύρος τιμών κατά μήκος του Άρδα (0,19 με 0,11 ppb) και παρόλο που η 

υψηλότερη συγκέντρωση (0,19) βρέθηκε στην Σ.Θ.Δ. 6 και η χαμηλότερη στην θέση 5 το 

γεγονός ότι δεν βρέθηκε σε συγκέντρωση >LOQ στις θέσεις των στραγγιστικών σημαίνει ότι η 

ρύπανση προέρχεται από τον Άρδα ποταμό και είναι εισαγόμενη. Σε χαμηλές συγκεντρώσεις 

(0,03 ppb) βρέθηκε εντός 2010 σε ορισμένα στραγγιστικά της λεκάνης αλλά ενδεχομένως και η 

ρύπανση εντός του 2010 να προέρχεται από τον Άρδα. 

Συνεπώς προκύπτει από τα ανωτέρω ότι η κύρια ρύπανση του ποταμού Άρδα από γεωργικά 

φάρμακα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι εισαγόμενη από την Βουλγαρία. Στις εξαιρέσεις 

περιλαμβάνεται η ανίχνευση μόνο μία φορά chloropropylate στην θέση 6 στην συγκέντρωση 

1,017 ppb, προερχόμενο από σημειακή πηγή ρύπανσης, και χαμηλές συγκεντρώσεις (<0,1 ppb) 

από διάφορα άλλα γεωργικά φάρμακα που προέρχονται από διάχυτες πηγές της λεκάνης.  

Εισαγόμενη ρύπανση σε βαρέα μέταλλα. Από τις συγκεντρώσεις μετάλλων στα ιζήματα του 

ποταμού Άρδα προκύπτει ότι η ρύπανση του σε κασσίτερο, ψευδάργυρο, χρώμιο, χαλκό, 

νικέλιο και σίδηρο είναι εισαγόμενη από την Βουλγαρία. Όσον αφορά την ρύπανση σε 

μόλυβδο, αρσενικό και μαγγάνιο ένα ποσοστό της ρύπανσης αυτής είναι εισαγόμενο, 

όμως υπάρχουν πηγές ρύπανσης και εντός του Ελληνικού εδάφους.  

Εισαγόμενη ρύπανση από αστικά απόβλητα. Η παρουσία καφεΐνης στην Σ.Θ.Δ. 5 του Άρδα 

είναι ένδειξη ότι ο ποταμός Άρδας είναι αποδέκτης υγρών αστικών αποβλήτων εκτός συνόρων. 

(β) Πηγές ρύπανσης που βρίσκονται στο Ελληνικό έδαφος 

Μεταξύ των πηγών ρύπανσης που διαπιστώθηκαν εντός του Ελληνικού εδάφους υπάρχουν 

τυχαίες και ανεξέλεγκτες σημειακές πηγές που προκαλούνται από πλύσιμο ψεκαστήρων ή 

απόρριψη παλαιών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων και διάχυτες πηγές. Η παρουσία 

τυχαίων σημειακών πηγών διαπιστώθηκε στην Σ.Θ.Δ. 6 (γέφυρα Κυπρίνου) του Άρδα και στις 

Σ.Θ.Δ. στραγγιστικών με κωδικούς 2003 (Καναδάς) και 2007 και 2009 που βρίσκονται στην 

Πλάτη. Στην Σ.Θ.Δ. 6 η ρύπανση προκλήθηκε από απόρριψη chloropropylate, στην θέση 2003 
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μέσα στο 2010 και 2011 από μία φορά πλύθηκε ψεκαστήρας με S-metolachlor, και στην Σ.Θ.Δ. 

2007 πλύθηκε ψεκαστήρας με fluometuron και απορρίφθηκε συσκευασία με coumaphos και 

στην θέση 2009 ενδεχομένως απορρίφθηκε συσκευασία με quinalphos. Συνάγεται ότι η 

ρύπανση προκλήθηκε από απόρριψη συσκευασιών και όχι πλυσίματος ψεκαστήρων διότι τα 

γεωργικά φάρμακα chloropropylate, coumaphos και quinalphos αφενός δεν έχουν έγκριση 

κυκλοφορίας και αφετέρου δεν ανιχνεύθηκαν ποτέ στις ίδιες ή σε άλλες θέσεις της λεκάνης και 

συνεπώς δεν είχαν χρησιμοποιηθεί στην λεκάνη Άρδα την περίοδο 2010-2012. 

Σε σημειακές πηγές προερχόμενες από πρατήρια καυσίμων και χώρους συλλογής, 

ανακύκλωσης και ταφής απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) οφείλεται η ρύπανση επιφανειακών αλλά 

κυρίως υπόγειων νερών της λεκάνης Άρδα σε diphenylamine (διφαινυλαμίνη). 

Σε διάχυτες πηγές οφείλεται η ρύπανση των υπόγειων υδροφόρων τόσο σε γεωργικά φάρμακα 

που εκπλύθηκαν από τα εδάφη καλλιεργουμένων εκτάσεων όσο και σε ουσίες που περιέχονται 

σε αστικά απόβλητα (καφεΐνη). Επίσης στις διάχυτες πηγές πρέπει να συμπεριληφθεί και η 

ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών από μέταλλα και κυρίως μολύβδου και μαγγανίου.  

Λεκάνη Έβρου 

Από τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης που επικρατεί στα υδατοσυστήματα της λεκάνης 

Έβρου, δεδομένου ότι ο Έβρος είναι διασυνοριακός ποταμός, προκύπτει ότι στην λεκάνη αυτή 

υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες πηγών ρύπανσης αυτών που βρίσκονται εκτός συνόρων 

(εισαγόμενη ρύπανση) και αυτών που βρίσκονται στο Ελληνικό έδαφος.  

(α) Εισαγόμενη ρύπανση 

Στην λεκάνη Έβρου υπάρχει εισαγόμενη ρύπανση σε πολλές παραμέτρους που ελέγχονται 

συμπεριλαμβανομένων και γεωργικών φαρμάκων. Στην Σ.Θ.Δ. 1 του Έβρου που βρίσκεται στα 

Δίκαια όπου ελέγχεται η εισαγόμενη ρύπανση από την Βουλγαρία βρέθηκαν αρκετά γεωργικά 

φάρμακα σε σημαντικές συγκεντρώσεις όπως fluometuron, pendimethalin, bentazone, 

diphenylamine, etridiazole, propamocarb και simazine. Η παρουσία του fluometuron στα 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Έβρου συμπεριλαμβανομένου και του ποταμού κατά κύριο λόγο 

οφείλεται σε εισαγόμενη ρύπανση από την Βουλγαρία. Επίσης η ρύπανση του ποταμού Έβρου 

αλλά και υπόγειων νερών σε etridiazole οφείλεται σε εισαγόμενη ρύπανση από την Βουλγαρία. 

Στις Σ.Θ.Δ. 2, και 4 ένα ποσοστό των ρύπων ασφαλώς προέρχεται από ρύπανση προερχόμενη 

από την Τουρκία. Δεν αναφερόμαστε στην θέση 3 στα Λάβαρα διότι, όπως αναφέρθηκε 

επανειλημμένως στην θέση 3 οι δειγματοληψίες γίνονται από ένα ρεύμα του Έβρου ενώ το 

κύριο ρεύμα του ποταμού βρίσκεται ανατολικότερα και το οποίο δεν είναι προσβάσιμο. Στις 

Σ.Θ.Δ. 2 και 4 όμως είναι αδύνατο να γίνει διάκριση της συμβολής στην ρύπανση την 

προερχόμενη από την Ελληνική ή Τουρκική πλευρά.  
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Η σημαντικότερη παράμετρος εισαγόμενης ρύπανσης στον ποταμό Έβρο είναι ο 

μόλυβδος. Όμως διάχυτες πηγές ρύπανσης σε μόλυβδο πρέπει να υφίστανται σε διάφορα 

τμήματα της λεκάνης κυρίως στο νότιο τμήμα της όπως ήδη αναφέρθηκε για το ρέμα της Λύρας, 

τον ποταμό Αρδανίου όπως και τον ταμιευτήρα Αρδανίου-Καβησσού.  

Όμως εισαγόμενη ρύπανση από την Βουλγαρία υπάρχει και για τα μέταλλα αντιμόνιο, κάδμιο 

και κασσίτερο.  

Εισαγόμενη είναι κατά κύριο λόγο και η ρύπανση από αστικά απόβλητα τόσο από την 

Βουλγαρία όσο και από την Τουρκική πλευρά μέσω του ποταμού της Αδριανουπόλεως 

(Τούντζα). Η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων φωσφορικών και νιτρικών στα ιζήματα των 

Σ.Θ.Δ. 2 και 3 του Έβρου δείχνει ότι μία από τις σημαντικές πηγές ρύπανσης των 

υδατοσυστημάτων του Έβρου είναι η εκβολή του Τούντζα ποταμού που όπως προκύπτει από 

τις αναλύσεις των ιζημάτων εκβάλει στον Έβρο προφανώς σημαντικές ποσότητες αστικών 

αποβλήτων.  

(β) Πηγές ρύπανσης που βρίσκονται στο Ελληνικό έδαφος 

(β1) Δεν εντοπίσθηκαν πολλές σημειακές πηγές στην λεκάνη του Έβρου και αυτές προέρχονται 

κυρίως από μη ενδεδειγμένη διάθεση γεωργικών αποβλήτων που περιέχουν υπολείμματα 

γεωργικών φαρμάκων με αποτέλεσμα την ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών.  

(β2) Διάχυτες πηγές ρύπανσης. 

Σε διάχυτες πηγές ρύπανσης οφείλεται κυρίως η ρύπανση των υπόγειων νερών της λεκάνης 

του Έβρου τόσο σε γεωργικά φάρμακα αλλά και άλλους ρύπους που προέρχονται από αστικά 

απόβλητα. Επίσης σε διάχυτες πηγές φυσικής προέλευσης οφείλεται η ρύπανση επιφανειακών 

και υπόγειων νερών σε ορισμένα βαρέα μέταλλα.  

(γ) Μία σημαντική πηγή ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων νερών είναι η έκπλυση προς 

τα επιφανειακά και υπόγεια νερά λιπαντικών λαδιών και προϊόντων αποσύνθεσης 

απορριμμάτων κυρίως πολυμερών σε θέσεις χωματερών (ΧΑΔΑ) και ανακύκλωσης 

απορριμμάτων. Ως δείκτης της ρύπανσης αυτής χρησιμοποιείται η ουσία διφαινυλαμίνη 

(diphenylamine) η οποία περιέχεται στα λιπαντικά λάδια ως αντιοξειδωτική ουσία αλλά και σε 

πολλά πολυμερή όπως το καουτσούκ των ελαστικών των αυτοκινήτων. Σημειώνεται ότι η ουσία 

διφαινυλαμίνη είναι εγγεγραμμένη ως γεωργικό φάρμακο και έχει έγκριση κυκλοφορίας στην 

χώρα μας για χρήση στα ψυγεία συντήρησης μήλων και αχλαδιών. Όμως η μεγάλη διασπορά 

της στο περιβάλλον και το ύψος των αντίστοιχων συγκεντρώσεων που βρέθηκε αποκλείουν την 

προέλευσή της στο περιβάλλον λόγω της ανωτέρω χρήσης η οποία άλλωστε είναι πολύ 

περιορισμένη. Για τον λόγο αυτό αναζητήθηκαν άλλες πηγές προέλευσης και μεταξύ αυτών οι 

πλέον πιθανές θεωρήθηκαν τα λιπαντικά λάδια και ελαστικά αυτοκινήτων στα οποία η 

διφαινυλαμίνη χρησιμοποιείται ως αντιοξειδωτική ουσία.  
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Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις διφαινυλαμίνης βρέθηκαν στο ρέμα της Λύρας (1,1 ppb), και στην 

Σ.Θ.Δ. 1 στα Δίκαια του Έβρου (0,38 ppb) και χαμηλότερες συγκεντρώσεις σε άλλες Σ.Θ.Δ. 

επιφανειακών και υπόγειων νερών. Σε δύο γεωτρήσεις της λεκάνης (κωδικοί 1043 και 1034) οι 

συγκεντρώσεις διφαινυλαμίνης που βρέθηκαν υπερβαίνουν το όριο του 0,1 ppb. Οι 

συγκεκριμένες γεωτρήσεις βρίσκονται στην περιοχή Ορεστιάδας και σε μικρή απόσταση από 

την όχθη του ποταμού Έβρου και συνεπώς η ρύπανση να προκαλείται από τον ποταμό Έβρο 

που ενδεχομένως να τροφοδοτεί το υδροφόρο αυτών των γεωτρήσεων. 

Λεκάνη Ερυθροποτάμου 

Όσον αφορά την ρύπανση από γεωργικά φάρμακα στην μία από τις δύο Σ.Θ.Δ. των 

στραγγιστικών (κωδικός 2030) υπάρχει μόνιμη Δημοτική εγκατάσταση πλυσίματος/γεμίσματος 

ψεκαστήρων και η συμβολή της θέσης αυτής στην ρύπανση της λεκάνης έχει αναλυθεί εκτενώς. 

Όμως από τα αποτελέσματα των αναλύσεων προκύπτει ότι κοντά σε όλες τις Σ.Θ.Δ. του 

Ερυθροποτάμου πρέπει να λειτουργούν τυχαίες και ανεξέλεγκτες θέσεις πλυσίματος 

ψεκαστήρων. 

Ο Ερυθροπόταμος, αν και πηγάζει από Ελληνικό έδαφος, εισέρχεται στην Βουλγαρία και στην 

συνέχεια επανερχόμενος σε Ελληνικό έδαφος εκβάλλει στον Έβρο. Συνεπώς υπό κάποια έννοια 

θεωρείται διασυνοριακός ποταμός και συνεπώς υπάρχει εισαγόμενη ρύπανση. Η εισαγόμενη 

ρύπανση με γεωργικά φάρμακα προερχόμενη από την Βουλγαρία είναι περιορισμένη. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα που παρουσιάσθηκαν μόνο το μυκητοκτόνο etridiazole το φθινόπωρο του 

2010 βρέθηκε στην Σ.Θ.Δ. 9 σε σημαντικές συγκεντρώσεις οι οποίες όμως δεν υπερέβαιναν τα 

0,4 ppb. Στην περίοδο του 2011 βρέθηκε μόνο coumaphos σε συγκέντρωση >0,1 ppb ενώ στην 

περίοδο του 2012 βρέθηκαν MCPA, tebuconazole και acetamiprid σε συγκεντρώσεις που δεν 

υπερβαίνουν τα 0,05 ppb. Άλλωστε όλες οι ανιχνεύσεις που έγιναν στα δείγματα της θέσης 9 θα 

μπορούσαν να έχουν προέλθει και από την στράγγιση μικρής καλλιεργούμενης έκτασης που 

βρίσκεται ανάντη της Σ.Θ.Δ. 9 στην περιοχή Αλεποχωρίου, Πόλιας και Αβδέλλας.  

Μία σημαντική σημειακή πηγή ρύπανσης του Ερυθροποτάμου και ασφαλώς και του Έβρου 

ποταμού είναι τα υγρά αστικά απόβλητα του Διδυμοτείχου που εκβάλλονται ανάντη της Σ.Θ.Δ. 

12 του Ερυθροποτάμου. 

Διάχυτες πηγές ρύπανσης σε όλη τη λεκάνη είναι υπεύθυνες για την ρύπανση των υπόγειων 

νερών τόσο σε ανόργανο όσο και οργανικό φορτίο συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών 

φαρμάκων και καφεΐνης. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει στραγγιστικό δίκτυο τα εδάφη εκπλύνονται 

προς τα υπόγεια υδροφόρα.  

Η ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών με διφαινυλαμίνη. 

Η υψηλότερη συγκέντρωση (0,291 ppb) διφαινυλαμίνης βρέθηκε στην γεώτρηση με κωδικό 

1112 και χαμηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν σε άλλες γεωτρήσεις αλλά και σε θέσεις 
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επιφανειακών νερών. Προφανώς η ρύπανση αυτή με διφαινυλαμίνη δεν προέρχεται από την 

χρήση της ουσίας αυτής στην συντήρηση μήλων και αχλαδιών στα ψυγεία αλλά λόγω τις 

παρουσίας της ως αντιοξειδωτικό στα λιπαντικά λάδια και ελαστικά αυτοκινήτων. Συνεπώς η 

ρύπανση από διφαινυλαμίνη ενδεχομένως να προκαλείται από διαρροές λαδιών στον περίγυρο 

πρατηρίων καυσίμων αλλά και σε έκπλυση από θέσεις απόρριψης ή ταφής απορριμμάτων ή 

ανακύκλωσης αυτών.  

Λεκάνη Ροδόπης - Βιστωνίδας 

Οι πηγές ρύπανσης των υδατοσυστημάτων της λεκάνης της Βιστωνίδας που διαπιστώθηκαν 

στο πλαίσιο του παρόντος έργου διακρίνονται σε σημειακές και διάχυτες πηγές. Όσον αφορά 

την ρύπανση από γεωργικά φάρμακα οι σημειακές πηγές που διαπιστώθηκαν είναι 

περιορισμένες και προέρχονται από μόνιμες εγκαταστάσεις πλυσίματος/γεμίσματος 

ψεκαστήρων π.χ. στην θέση 2043 που βρίσκεται στο ρέμα της Ν. Κεσσάνης στην οποία 

βρέθηκαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις πολλών ζιζανιοκτόνων που έχουν ευρεία χρήση 

στην λεκάνη της Βιστωνίδας αλλά και άλλων φαρμάκων που βρίσκονται σε απόσυρση όπως 

malathion, terbutryn κ.ά. Σε τυχαίες και ανεξέλεγκτες σημειακές πηγές επίσης πρέπει να 

οφείλεται η ρύπανση υπόγειων νερών στην περιοχή Διαλαμπής (γεωτρήσεις με κωδικούς 1151 

και 1152 και ενδεχομένως στην 1150).  

Σε διάχυτες πηγές οφείλεται η ρύπανση των υπόγειων νερών σε ουσίες που περιέχονται σε 

αστικά απόβλητα όπως καφεΐνη που χρησιμοποιείται ως ένας δείκτης παρουσίας αστικών 

αποβλήτων και ενδεχομένως πολλών μετάλλων και ανιόντων.  

Η ουσία διφαινυλαμίνη βρέθηκε σε σημαντικές συγκεντρώσεις μόνο σε επιφανειακά νερά με τις 

υψηλότερες συγκεντρώσεις που κυμαίνονται από 0,668 με 0,367 ppb στην θέση 2034. Η θέση 

με κωδικό 2034 βρίσκεται στον Ασπροπόταμο ανάντη της εκβολής του στην Βιστωνίδα (περιοχή 

Νέας Καλλίστης). Ανάντη της συγκεκριμένης θέσεις υπάρχει εγκατάσταση ανακύκλωσης 

απορριμμάτων και ενδεχομένως η ρύπανση με διφαινυλαμίνη προκαλείται από την διαρροή 

λαδιών μηχανών ή αποσύνθεση ελαστικών αυτοκινήτων ή άλλων συνθετικών πολυμερών στα 

οποία χρησιμοποιείται διφαινυλαμίνη ως αντιοξειδωτική ουσία. Σε άλλες θέσεις που βρέθηκε 

διφαινυλαμίνη σε συγκεντρώσεις >LOQ περιλαμβάνονται η θέση 2041 (Ασπρόρεμα ανάντη της 

εκβολής στην Ισμαρίδα) και τις Σ.Θ.Δ. 2033, 2036 και 2037. Οι θέσεις 2033 και 2036 βρίσκονται 

στον Κομψάτο και Λήσσο ποταμό, αντίστοιχα, και η θέση 2037 στην τάφρο του Ιμέρου.  

Λεκάνη Νέστου 

Δεδομένου ότι ο ποταμός Νέστος είναι διασυνοριακός ποταμός οι πηγές ρύπανσης του 

ποταμού αλλά και της λεκάνης απορροής του διακρίνονται σε αυτές που βρίσκονται εκτός και 

εντός συνόρων, αντίστοιχα.   

(α) Εισαγόμενη ρύπανση 
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Με βάση τα επίπεδα των τιμών των φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού αλλά και της 

παρουσίας καφεΐνης και των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των ιζημάτων του ποταμού 

Νέστου στην Σ.Θ.Δ. 13, που βρίσκεται κοντά στα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα, προκύπτει ότι ο 

Νέστος είναι αποδέκτης αστικών αποβλήτων και περιοδικά δέχεται απόβλητα που περιέχουν 

σημαντικές συγκεντρώσεις σε μόλυβδο, νικέλιο, κασσίτερο, μαγγάνιο και κυρίως σε σίδηρο. 

(β) Ρύπανση προκαλούμενη από πηγές που βρίσκονται εντός της Ελληνική 

Επικράτειας  

Οι πηγές αυτές είναι όλες διάχυτες καθόσον δεν εντοπίσθηκαν σημειακές πηγές. Σε διάχυτες 

πηγές οφείλεται και η ρύπανση των υπόγειων νερών από γεωργικά φάρμακα και αστικά ή/και 

κτηνοτροφικά απόβλητα όπως προκύπτει από την παρουσία καφεΐνης σε ορισμένες γεωτρήσεις 

και αυξημένων συγκεντρώσεων φωσφορικών και ολικού φωσφόρου. 

Ρύπανση προκαλούμενη από βιομηχανικά απόβλητα προερχόμενα από λιπαντικά λάδια και 

ελαστικά αυτοκινήτων και προϊόντων αποδόμησης διαφόρων συνθετικών πολυμερών στα οποία 

χρησιμοποιείται διφαινυλαμίνη ως αντιοξειδωτικό μέσο. Διαπιστώθηκε η παρουσία 

διφαινυλαμίνης σε σημαντικές συγκεντρώσεις σε ορισμένες θέσεις επιφανειακών νερών, όμως 

οι υψηλότερες συγκεντρώσεις διφαινυλαμίνης βρέθηκαν στις Σ.Θ.Δ. που βρίσκονται στην 

ανατολική πλευρά της λεκάνης και συγκεκριμένα επάνω στο ρέμα Λασπιάς (κωδικοί θέσεων 

2603 και 2047) και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν στην Σ.Θ.Δ. 2603 που βρίσκεται 

ανάντη της εκβολής του Λασπιά στο Θρακικό Πέλαγος. Ενδεχομένως το συγκεκριμένο ρέμα να 

ρυπαίνεται από απορροές χωματερών ή χώρων ανακύκλωσης απορριμμάτων όμως από 

επιτόπου σύντομη διερεύνηση της περιοχής δεν εντοπίσθηκαν παρόμοιες θέσεις. 

Λεκάνη Αγγίτη-Δράμας  

Όσον αφορά την ρύπανση των υδατοσυστημάτων της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας έχουν εντοπισθεί 

μόνο τυχαίες και ανεξέλεγκτες σημειακές πηγές ρύπανσης. Μόνιμες εγκαταστάσεις 

πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων δεν εντοπίσθηκαν παρά μόνο μία θέση στην λεκάνη Κ. 

Νευροκοπίου (κωδικός 2070) στην περίμετρο του Οχυρού. Στις τυχαίες σημειακές πηγές 

οφείλονται οι υψηλές σχετικά συγκεντρώσεις ορισμένων γεωργικών φαρμάκων (phosmet, 

chlorpyrifos ethyl, difenoconazole και fluometuron) στην Σ.Θ.Δ. 2094 (ρέμα Δαρβήσκου) και η 

εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση terbuthylazine που βρέθηκε στην θέση με κωδικό 2058 

(ποταμός Δοξάτου σε γέφυρα στην περίμετρο του Καλαμπακίου). Όμως και οι υψηλές 

συγκεντρώσεις ορισμένων γεωργικών φαρμάκων που βρέθηκαν σε ορισμένες γεωτρήσεις 

πρέπει να οφείλονται σε σημειακές πηγές που λειτουργούν στην κοντινή περίμετρο των 

γεωτρήσεων αυτών. Για παράδειγμα στην γεώτρηση με κωδικό 1232 του Καλού Αγρού στην 

οποία βρέθηκε atrazine στην συγκέντρωση των 5,4 ppb. To γεγονός ότι στην γεώτρηση αυτή 

δεν βρέθηκαν μεταβολίτες της atrazine υποδηλώνει ότι η ρύπανση του συγκεκριμένου 
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υδροφόρου δεν προκλήθηκε από έκπλυση της atrazine μέσω του εδάφους αλλά η atrazine 

κινήθηκε από ρωγμές φθάνοντας γρήγορα στο σχετικό υδροφόρο πριν υποστεί έστω και σε 

μικρό ποσοστό την επίδραση των καταβολικών διεργασιών του εδάφους μέσω της 

μικροχλωρίδας και πανίδας. Επίσης η ρύπανση της γεώτρησης 1274 που βρίσκεται στην 

περιοχή Γάζωρου Σερρών οφείλεται σε σημειακή ρύπανση από phorate.  

Σε πολλές γεωτρήσεις όπως 1265, 1242, 1270, 1266, 1257, 1267, 1278, 1258, 1272, 1256, 

1281, 1255, 1275, 1245, 1247, 1268, 1276, 1277, 1271 βρέθηκε diphenylamine σε 

συγκεντρώσεις που κυμαίνονται από 5,843 με 0,1 ppb. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ρύπανση 

των ανωτέρω γεωτρήσεων προκλήθηκε από σημειακή ή σημειακές πηγές όμως είναι δύσκολο 

να εντοπισθεί η πηγή με τα δεδομένα που υπάρχουν. Όμως αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η 

σχετική πηγή ή πηγές ρύπανσης δεν πρέπει να έχουν σχέση με την χρήση της diphenylamine 

(DPA) στην μετασυλλεκτική συντήρηση των μηλοειδών στα ψυγεία. Υπάρχει το ενδεχόμενο η 

ρύπανση να προκλήθηκε από πυρκαγιά σε μονάδα ανακύκλωσης ελαστικών στην ΒΙΠΕ 

Δράμας.  

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η παρουσία διφαινυλαμίνης στα υπόγεια νερά της λεκάνης 

Αγγίτη-Δράμας χρίζει περαιτέρω διερεύνησης και κυρίως επείγει ο έλεγχος παρουσίας 

διφαινυλαμίνης στις γεωτρήσεις ποσίμου νερού της λεκάνης. 

Η παρουσία γεωργικών φαρμάκων στα υπόλοιπα επιφανειακά και υπόγεια υδατοσυστήματα της 

λεκάνης πρέπει να οφείλεται σε διάχυτες πηγές λόγω της μεγάλης διαπερατότητας των εδαφών. 

Επίσης σε διάχυτες πηγές πρέπει να οφείλεται η ρύπανση των υπόγειων νερών σε νιτρικά αλλά 

και άλλους ρύπους που αναφέρθηκαν. 

Στην λεκάνη του Νευροκοπίου και ειδικότερα στον ταμιευτήρα των Λευκογείων (κωδικός Σ.Θ.Δ. 

2071) η υπάρχουσα ρύπανση πρέπει να προέρχεται από ρύπανση μεταφερόμενη μέσω της 

ατμόσφαιρας. Μάλιστα αναφέρθηκε ότι οι ρύποι που βρέθηκαν στον ταμιευτήρα Λευκογείων 

μέσω του κεντρικού ρέματος της λεκάνης καταλήγουν στον Αγγίτη και ανιχνεύονται, σε 

χαμηλότερες βέβαια συγκεντρώσεις, σχεδόν σε όλες τις Σ.Θ.Δ. του Αγγίτη που βρίσκονται 

κατάντη του Σπηλαίου Μααρά. Στον ταμιευτήρα Λευκογείων, που βρίσκεται σε μία ορεινή 

περιοχή, ανάντη του οποίου εξασκείται ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα στην περίοδο 2010-

2012 ανιχνεύθηκαν 20 γεωργικά φάρμακα ορισμένα από τα οποία σε σημαντικές 

συγκεντρώσεις όπως PCNB και diphenylamine σε συγκεντρώσεις 0,6 και 0,2 ppb, αντίστοιχα, 

και σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν carbofuran, lindane, pendimethalin, chlorpyrifos 

ethyl, prometryne, atrazine, etridiazole, HCB και σε επίπεδα <LOQs chlorthal dimethyl, 

dimethomorph, ethoprofos, S-metolachlor, terbuthylazine, imazalil, metalaxyl, methiocarb, 

imidacloprid και carbaryl. Τα γεωργικά φάρμακα αυτά βρέθηκαν στην τεχνητή λίμνη Λευκογείων 

μεταφερόμενα μόνο μέσω της ατμόσφαιρας. Συνεπώς η ατμοσφαιρική ρύπανση, όπως 
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αναφέρθηκε, πρέπει να θεωρηθεί στην προκειμένη περίπτωση ως μία σημαντική διάχυτη πηγή 

ρύπανσης επιφανειακών και ενδεχομένως υπόγειων νερών.  

Λεκάνη Στρυμόνα 

Οι πηγές ρύπανσης της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα διακρίνονται σε αυτές που 

βρίσκονται εκτός και εντός συνόρων. Στην θέση 17 του ποταμού Στρυμόνα που βρίσκεται 

πλησιέστερα προς τα Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα ανιχνεύθηκαν αρκετά γεωργικά φάρμακα 

(prometryne, etridiazole, 2,4-D, lindane, triclopyr, thiamethoxam, chlorthal dimethyl, 

alphamethrin, atrazine) από τα οποία prometryne, etridiazole και 2,4-D σε σημαντικές 

συγκεντρώσεις (0,7 με 0,5 ppb). Εκτός από τα γεωργικά φάρμακα μέσω του Στρυμόνα 

εισάγονται και υγρά αστικά απόβλητα κρίνοντας από τις συγκεντρώσεις καφεΐνης που υπήρχαν 

στα δείγματα σχεδόν όλων των δειγματοληψιών που έγιναν από την Σ.Θ.Δ. με κωδικό 17. 

Μέσω του Στρυμόνα εισάγεται και ένα ποσοστό της ρύπανσης που οφείλεται στην παρουσία 

αυξημένων συγκεντρώσεων σιδήρου, μολύβδου, καδμίου και μαγγανίου όπως προκύπτει από 

τις συγκεντρώσεις των μετάλλων αυτών στα ιζήματα της λίμνης Κερκίνης.  

Σημειακές πηγές ρύπανσης από γεωργικά φάρμακα δεν εντοπίσθηκαν στην λεκάνη του 

Στρυμόνα ανεξάρτητα από τις μόνιμες Δημοτικές εγκαταστάσεις πλυσίματος/γεμίσματος των 

ψεκαστήρων που εντοπίσθηκαν καθόσον εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις γεωργικών 

φαρμάκων δεν βρέθηκαν. Στην υψηλότερη συγκέντρωση (2,853 ppb) βρέθηκε το fluometuron 

στην Σ.Θ.Δ. 2114 που βρίσκεται στον Νέο Σκοπό σε ρέμα που εκβάλει στην Μπέλιτσα.  

Στην λεκάνη του Στρυμόνα υπάρχει ένα πυκνό δίκτυο ΧΑΔΑ και μάλιστα στην περιοχή Προβατά 

(ανάντη της θέσης 19) υπάρχει ΧΑΔΑ μέσα στην κοίτη πλημμυρών του Στρυμόνα, το ΧΑΔΑ 

Σκοτούσας βρίσκεται μέσα στην κοίτη της Μπελίτσα, ανάντη της θέσης 20 και σε μικρή 

απόσταση από τον ποταμό βρίσκεται το ΧΑΔΑ Αμφίπολης και πολυάριθμα άλλα ΧΑΔΑ και 

Ε.Ε.Λ. βρίσκονται κοντά σε ρέματα ή εκβάλλουν στο πυκνό επιφανειακό δίκτυο νερών της 

λεκάνης του οποίου τελικός αποδέκτης είναι ο Στρυμόνας. 

Λεκάνη Δοϊράνης 

Όσον αφορά τα γεωργικά φάρμακα, από την διασπορά των υπολειμμάτων τους και τις 

αντίστοιχες συγκεντρώσεις που βρέθηκαν προκύπτει ότι περίπου το 30-40% των ανιχνεύσεων 

και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν κατά κύριο λόγο στην θέση 2283 και κατά δεύτερο 

λόγο στην θέση 2275. Η Σ.Θ.Δ. 2283 βρίσκεται στην περιοχή του Μυριόφυτου επάνω σε ρέμα 

ανάντη της εκβολής στην λίμνη Δοϊράνη και σε μικρή απόσταση από την λίμνη και η 2275 

βρίσκεται στην περιοχή των Μουρίων. Το περίεργο με την θέση 2283 είναι ότι οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις που βρέθηκαν στην λεκάνη της Δοϊράνης βρέθηκαν στην θέση αυτή και σε μία 

μοναδική δειγματοληψία που έγινε στις 2/10/2012 διότι στην θέση αυτή σπάνια υπήρχε νερό και 

συγκεκριμένα το δείγμα της 2/10/2012 ήταν το μοναδικό που πάρθηκε κατά την διάρκεια των 11 



Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών 
Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σελ.151/186 

δειγματοληψιών που έγιναν εντός του 2012 από τα υδατοσυστήματα της λεκάνης της Δοϊράνης. 

Στο συγκεκριμένο δείγμα ανιχνεύθηκαν πάνω από 30 διαφορετικά γεωργικά φάρμακα και 20 

από αυτά σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονται από 6,6 με 0,1 ppb. Στην θέση αυτή δεν υπάρχει 

μόνιμη Δημοτική εγκατάσταση πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων και ούτε υπήρχαν ενδείξεις 

στον περιβάλλοντα χώρο ότι υπήρχε παρόμοια δραστηριότητα στην περιοχή. Στην θέση 2275 η 

κατανομή των ανιχνεύσεων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων είναι ομοιόμορφη καθ όλη την 

διάρκεια του έργου παρότι και στην θέση αυτή δεν υπήρχε νερό κατά τους θερινούς μήνες του 

2011. 

Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι με κάποιο τρόπο οι συγκεντρώσεις των γεωργικών φαρμάκων 

που βρέθηκαν στις θέσεις αυτές προήλθαν από σημειακές πηγές.  

Ασφαλώς διάχυτες πηγές ρύπανσης είναι υπεύθυνες για την ρύπανση των υπόγειων νερών 

όπως και την ρύπανση της λίμνης της Δοϊράνης. 

Όσον αφορά την παρουσία διφαινυλαμίνης που βρέθηκε σε σημαντικές συγκεντρώσεις στα 

υπόγεια νερά της λεκάνης Δοϊράνης (διακύμανση συγκεντρώσεων από 0,471 με 0,034 ppb) θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι η παρουσία της δεν οφείλεται στην χρήση της ως γεωργικό φάρμακο 

για την συντήρηση μηλοειδών στα ψυγεία αλλά λόγω τις πολυάριθμες άλλες χρήσεις που έχει η 

διφαινυλαμίνη στην χημική βιομηχανία πολυμερών και καουτσούκ αλλά και λιπαντικών λαδιών 

αυτοκινήτων και άλλων κινητήρων. Το ενδεχόμενο είναι ότι η παρουσία της κατά κύριο λόγο στα 

υπόγεια νερά της λεκάνης Δοϊράνης να οφείλεται σε σημειακές πηγές που συνιστούν τα 

πρατήρια καυσίμων. Δεδομένου ότι στις 4 από τις 13 γεωτρήσεις που περιλαμβάνονται 

στο δίκτυο ελέγχου βρέθηκε διφαινυλαμίνη σε συγκεντρώσεις >0,1 ppb απαιτείται 

περαιτέρω διερεύνηση της παρουσίας της στα υπόγεια νερά της λεκάνης της Δοϊράνης. 

Λεκάνη Αξιού-Λουδία 

Δεδομένου ότι στην λεκάνη Αξιού-Λουδία υπάρχει διασυνοριακός ποταμός η ρύπανση της 

λεκάνης θα διακριθεί σε (α) εισαγόμενη και (β) προερχόμενη από δραστηριότητες ή φυσικές 

πηγές που βρίσκονται στην Ελληνική επικράτεια. 

(α) Όσον αφορά τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων όπως ήδη αναφέρθηκε οι 

συγκεντρώσεις αυτών στην θέση 22 του Αξιού, που είναι η πλησιέστερη προς τα σύνορα θέση, 

ήταν ιδιαίτερα υψηλές εντός του 2010 και την μεγαλύτερη συνεισφορά στην ρύπανση του Αξιού 

είχαν το ζιζανιοκτόνο molinate και το εντομοκτόνο lindane εντός του 2010 (συνολικό άθροισμα 

συγκεντρώσεων 10,33 ppb). Το φορτίο της θέσης 22 εμφανίζεται στην θέση 24, ελαφρώς 

μειωμένο (9,51 ppb), που σημαίνει ότι η συνεισφορά της ρύπανσης από την Ελληνική πλευρά 

είναι πολύ μικρή. Άλλωστε στην λεκάνη του Αξιού το δίκτυο των στραγγιστικών εκβάλλεται στον 

Θερμαϊκό είτε μέσω της τάφρου της Σίνδου στην ανατολική πλευρά της λεκάνης ή μέσω του 

Λουδία στην δυτική πλευρά. Οι εισροές γεωργικών φαρμάκων στον ποταμό Αξιό προέρχονται 
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μόνο από τους ποταμό Γοργόπης, την Βαρδαρόβαση και την στράγγιση των καλλιεργημένων 

εδαφών που βρίσκονται μέσα στην κοίτη πλημμυρών του Αξιού. Τα αθροίσματα των 

συγκεντρώσεων είναι σημαντικά μικρότερα (μείωση >90%) στην θέση 22 κατά το 2011 και 2012 

και διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα μέχρι την Σ.Θ.Δ. 24. Εντός του 2012 υπάρχει αύξηση του 

αθροίσματος στην θέση 24 η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αυξημένες συγκεντρώσεις 

2,4-D (0,821 ppb) και 2,4,5-T (0,928 ppb) που βρέθηκαν.  

Το κύριο φορτίο ανόργανων ρύπων του Αξιού είναι επίσης εισαγόμενο. Για παράδειγμα ο μέσος 

όρος των συγκεντρώσεων νιτρικών της περιόδου 2010-2012 στην θέση 22 ανέρχεται σε 

6,59+5,58 ppm και σε 4,33+2,69 ppm στην θέση 24. Ήτοι υπάρχει μείωση λόγω της 

απονιτροποίησης νιτρικών κατά την πορεία του ποταμού και που σημαίνει ότι δεν υπάρχει 

συνεισφορά από την γεωργική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στην λεκάνη Αξιού. 

Αυξομειώσεις υπάρχουν και σε άλλες παραμέτρους και αυτό είναι αναμενόμενο.  

Η μόνιμη παρουσία καφεΐνης στην θέση 22 του Αξιού υποδηλώνει ότι ο ποταμός Αξιός είναι 

αποδέκτης υγρών αστικών αποβλήτων κατά την πορεία του εκτός συνόρων και ένα ποσοστό 

του φορτίου μεταφέρεται στην χώρα μας και εκβάλλεται στον Θερμαϊκό Κόλπο. 

(β) Κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκαν πολλές σημειακές πηγές 

ρύπανσης των υδατοσυστημάτων από υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων. Μέσα στο 

Δεκέμβριο του 2010 βρέθηκε atrazine στην συγκέντρωση των 8,9 ppb στην θέση 24 του Αξιού. 

Μία τόσο υψηλή συγκέντρωση για ένα γεωργικό φάρμακο που δεν έχει έγκριση κυκλοφορίας και 

εκτός εποχής χρήσης χωρίς αμφιβολία πρέπει να προέρχεται από κάποια ανεξέλεγκτη σημειακή 

πηγή ρύπανσης. Μόνιμες εγκαταστάσεις πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων έστω και σε 

μικρές αποστάσεις από την κοίτη του Αξιού δεν εντοπίσθηκαν. Όμως κατά μήκος του Αξιού σε 

πολλές θέσεις υπάρχουν υδροληψίες από παραγωγούς χρησιμοποιώντας αντλητικά 

μηχανήματα. Το ενδεχόμενο είναι κάποιος από τους παραγωγούς να έπλενε τον ψεκαστήρα του 

σε κάποια τυχαία θέση σε μικρή απόσταση από την κοίτη του Αξιού. 

Κοντά στην θέση 27 του Λουδία επίσης πρέπει να υπάρχει ανεξέλεγκτη θέση πλυσίματος 

ψεκαστήρων καθόσον τέλος Σεπτεμβρίου του 2010, και πάλι εκτός εποχής χρήσης, βρέθηκαν 

σε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις S-metolachlor (13,79 ppb) και prometryne (4,5 ppb). 

Επίσης εντός του Δεκεμβρίου, 2010 βρέθηκε imidacloprid (1,136 ppb) σε θέση που βρίσκεται 

επάνω στην τάφρο της Σίνδου (κωδικός 2232). Ένα εντομοκτόνο που χρησιμοποιείται κυρίως 

για την καταπολέμηση εντόμων με μυζητικά στοματικά μόρια (αφίδες, αλευρώδεις κ.λπ.) δεν έχει 

χρήση εντός του Δεκεμβρίου και συνεπώς η παρουσία του στην θέση αυτή πρέπει να οφείλεται 

σε πλύσιμο ψεκαστήρα. Το ίδιο ισχύει και για τo μυκητοκτόνο tebuconazole που βρέθηκε στην 

θέση 2268 του Λουδία εντός του Αυγούστου, 2010 και το chlorpyrifos ethyl στην θέση 2239 της 

Βαρδαρόβασης. Οι συγκεντρώσεις των υπολοίπων ευρημάτων υπολειμμάτων γεωργικών 

φαρμάκων της περιόδου 2010 είναι σε επίπεδα <0,5 ppb.  
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Κατά το 2011, οι σημειακές πηγές ρύπανσης από γεωργικά φάρμακα είναι πολύ περισσότερες 

όμως η σημαντικότερη βρίσκεται ανάντη της Σ.Θ.Δ. 2240 που βρίσκεται σε ρέμα ανατολικά του 

Κοινοτικού διαμερίσματος της Κάτω Γέφυρας στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Στην θέση 

αυτή το 2011 (τέλος Ιουλίου, 2011) βρέθηκαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις από 

fluometuron (89,4 ppb), carbendazim (36,1 ppb), imidacloprid (26,5 ppb), carbaryl (20,0 ppb), 

linuron (14,5 ppb) και μικρότερες συγκεντρώσεις μέσα στον Μάρτιο και Μάιο του 2011. Ένα 

τμήμα του ρέματος δεν είναι προσβάσιμο αλλά δεδομένου ότι ποτέ δεν βρέθηκαν συσκευασίες 

γεωργικών φαρμάκων να επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού, όπως συνήθως συμβαίνει όταν 

εγκαταστάσεις πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων βρίσκονται δίπλα σε ρέματα και τάφρους 

και δεδομένου ότι το τμήμα του ρέματος όπου υπάρχει η σημειακή πηγή δεν είναι προσβάσιμο, 

εικάζεται ότι η ρύπανση προκαλείται από κάποιο υπόγειο αγωγό που εκβάλει στο ρέμα στην 

περιοχή που αυτό δεν είναι προσβάσιμο. Στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου 

δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις που ασχολούνται με την τυποποίηση και συσκευασία 

γεωργικών φαρμάκων και ενδεχομένως κάποια από αυτές εκβάλει εποχιακά τα απόβλητά της 

στο εν λόγω ρέμα. 

Σημειακή πηγή υπάρχει και στην Σ.Θ.Δ. 2248 που βρίσκεται επάνω στην Βαρδαρόβαση 

στην περιοχή ανάντη των Κουφαλίων με αποτέλεσμα υψηλές συγκεντρώσεις γεωργικών 

φαρμάκων να βρίσκονται και στην Σ.Θ.Δ. 2239 που βρίσκεται επίσης επάνω στην 

Βαρδαρόβαση, κατάντη της προηγουμένης, και βρίσκεται στην περιοχή Χαλκηδόνας. 

Δεδομένου ότι οι συγκεντρώσεις είναι χαμηλότερες στην θέση 2239 πρέπει αυτές να 

προέρχονται από την ρύπανση που προκαλείται στην θέση 2248.  

Υψηλές συγκεντρώσεις από fluometuron (5,4 ppb) και difllubenzuron (3,0 ppb) βρέθηκαν στο 

ανατολικό (κωδικός 2233) και δυτικό (κωδικός 2235) αντλιοστάσιο του Αξιού, αντίστοιχα. Τα 

αντλιοστάσια εκβάλουν στραγγιστικά, όμβρια και υγρά αστικά απόβλητα στην θάλασσα . 

Υψηλές συγκεντρώσεις (1,0 με 3,5 ppb) αρκετών γεωργικών φαρμάκων (fluometuron, S-

metolachlor) βρέθηκαν στις Σ.Θ.Δ. του Λουδία και σε ρέματα που εκβάλουν στον Λουδία στην 

περιοχή Γιαννιτσών (κωδικοί 2268, 2270Γ, 2261, 27, 26 και 25) και αυτό είναι αναμενόμενο 

καθόσον ο Λουδίας είναι η κεντρική στραγγιστική τάφρος της πεδιάδας των Γιαννιτσών και του 

νότιο-δυτικού τμήματος της λεκάνης Αξιού.  

Σημαντικές συγκεντρώσεις από propanil, που δεν έχει έγκριση κυκλοφορίας, βρέθηκαν σε 

στραγγιστικά της Βραχιάς (κωδικοί 2238 και 2237) και Μαλγάρων (κωδικός 2236). Το 

propanil όπως και το molinate χρησιμοποιούνται στην ζιζανιοκτονία του ρυζιού. 

Το ενδιαφέρον από τα αποτελέσματα της περιόδου 2012 είναι ότι η σημειακή πηγή της θέσης 

2240 έχει εκλείψει και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις εμφανίζονται μόνο στις θέσεις της λεκάνης 

του Λουδία. Για παράδειγμα στην θέση με κωδικό 2270Γ βρέθηκε τον Οκτώβριο του 2012 το 

ζιζανιοκτόνο lenacil στην συγκέντρωση των περίπου 20 ppb. Οι υψηλές συγκεντρώσεις από 
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bentazone (6,5 ppb) και MCPA (6,4 ppb) πρέπει να οφείλονται σε ανεξέλεγκτες και τυχαίες 

δραστηριότητες αγροτών που έπλεναν και γέμισαν ψεκαστήρες σε θέση ανάντη της 2261 μέσα 

στον Ιούλιο του 2012.  

Υπό κάποια έννοια οι θέσεις 2233 και 2235 που βρίσκονται στα αντλιοστάσια του Αξιού όπως 

και τα δύο ποτάμια Αξιός και Λουδίας συνιστούν σημειακές πηγές ρύπανσης του Θερμαϊκού 

Κόλπου. Μέσα στο 2012 υψηλές συγκεντρώσεις από ορισμένα ζιζανιοκτόνα όπως fluometuron, 

bentazone, 2,4-D, MCPA, 2,4,5-T και S-metolachlor βρέθηκαν στις θέσεις αυτές και στις θέσεις 

των ποταμών που βρίσκονται ανάντη των εκβολών τους.  

Από σημειακές πηγές (πρατήρια καυσίμων) ρυπαίνονται υπόγεια και επιφανειακά νερά με 

πετρελαιοειδή ή λιπαντικά λάδια αυτοκινήτων και άλλου μηχανολογικού εξοπλισμού όπως 

συνάγεται από την παρουσία διφαινυλαμίνης σε σημαντικές συγκεντρώσεις σε υπόγεια και 

επιφανειακά νερά. Η διφαινυλαμίνη χρησιμοποιείται στην συντήρηση μήλων και αχλαδιών στα 

ψυγεία και έχει έγκριση κυκλοφορίας ως γεωργικό φάρμακο. Όμως η ευρεία παρουσία της στο 

περιβάλλον πρέπει να οφείλεται σε άλλες πηγές και δεδομένου ότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχει 

πολλές χρήσεις στην πολεμική βιομηχανία και διαφημίζεται ως ένα ικανοποιητικό αντι-

οξειδωτικό μέσο λιπαντικών εικάζεται ότι η ρύπανση που παρατηρήθηκε στην χώρα μας να 

οφείλεται στην παρουσία της στα λιπαντικά λάδια που κατά κύριο λόγο διακινούνται και 

χρησιμοποιούνται στα πρατήρια καυσίμων. 

Οι γεωτρήσεις με σημαντικές συγκεντρώσεις διφαινυλαμίνης είναι διάσπαρτες στην λεκάνη 

Αξιού-Λουδία με την υψηλότερη συγκέντρωση (0,755 ppb) σε γεώτρηση με κωδικό 1441 που 

βρίσκεται στα Κουφάλια. Οι γεωτρήσεις με κωδικούς 1421 (0,193 ppb) και 1418 (0,032 ppb) 

βρίσκονται στο Χέρσο (Ν. Κιλκίς), η 1411 (0,188 ppb) στην Ν. Σάντα, 1420 (0,042 ppb) Μεγάλη 

Στέρνα και αυτές με κωδικούς 1446 ( 0,03 ppb) και 1445 (0,027 ppb) στην περιοχή Κουφαλίων.  

Η παρουσία καφεΐνης αλλά και υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε συγκεντρώσεις που 

κυμαίνονται από ΙΧΝΗ μέχρι σημαντικά επίπεδα βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις γεωτρήσεις της 

λεκάνης Αξιού-Λουδία που περιλαμβάνονται στο δίκτυο του έργου και προέρχονται από 

διάχυτες πηγές. 

Λεκάνη Λαγκαδά - Βόλβης και Μυγδονίας 

Ο αριθμός των ανιχνεύσεων γεωργικών φαρμάκων στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Λαγκαδά-

Βόλβης και Μυγδονίας είναι γενικά περιορισμένος διότι σε πολλές Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών 

νερών σπάνια υπήρχε νερό. Μόνιμες εγκαταστάσεις πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων δεν 

διαπιστώθηκαν και ούτε βρέθηκαν Σ.Θ.Δ. στις οποίες να προκύπτει, με βάση τον αριθμό των 

ανιχνεύσεων και τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων ότι αυτές προήλθαν από 

σημειακές πηγές. Εξαίρεση αποτελεί το molinate και carbaryl που βρέθηκαν από μία φορά στις 

Σ.Θ.Δ. 2221 και 2204 στις συγκεντρώσεις 1,173 και 0,793 ppb, αντίστοιχα, που πρέπει να 
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προήλθαν από σημειακές πηγές διότι αν είχαν προέλθει από την χρήση τους στην γεωργία θα 

έπρεπε έστω και σε κατά πολύ χαμηλότερες συγκεντρώσεις να είχαν ανιχνευθεί στις 

συγκεκριμένες θέσεις και σε άλλες ημερομηνίες. Τα ανωτέρω γεωργικά φάρμακα και οι 

αντίστοιχες συγκεντρώσεις είναι και οι υψηλότερες που βρέθηκαν στην συγκεκριμένη λεκάνη.  

Σε διάχυτες πηγές ρύπανσης ευθύνεται η παρουσία πολλών γεωργικών φαρμάκων στα υπόγεια 

νερά της λεκάνης. Επίσης σε διάχυτες πηγές ευθύνεται και η γενικότερη ρύπανση των υπόγειων 

νερών της λεκάνης κυρίως από αστικά απόβλητα δεδομένου ότι σχεδόν σε όλες τις γεωτρήσεις 

βρέθηκε καφεΐνη.  

Ενδεχομένως σε σημειακές αλλά και διάχυτες πηγές να οφείλεται η ρύπανση υπόγειων νερών 

με διφαινυλαμίνη. Στην περίοδο 2010-2012 η διφαινυλαμίνη ανιχνεύθηκε 15 φορές στα 

υδατοσυστήματα της λεκάνης Βόλβης-Λαγκαδά και Μυγδονίας από τις οποίες τρεις φορές 

βρέθηκε μόνο σε ΙΝΧΗ σε επιφανειακά νερά (στις θέσεις 2223C και 2223Β) και στις υπόλοιπες 

12 φορές σε δείγματα γεωτρήσεων. Στις γεωτρήσεις με κωδικούς 1577, 1592, 1566, 1562, 

1579, 1576 και 1597 η διφαινυλαμίνη βρέθηκε σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονται από 0,531 με 

0,150 ppb και στις γεωτρήσεις με κωδικούς 1568 και 1567 του Περιστερώνα στις συγκεντρώσεις 

0,089 και 0,031 ppb, αντίστοιχα. Από τις ανωτέρω γεωτρήσεις αυτές με τις υψηλότερες 

συγκεντρώσεις βρίσκονται στην περιοχή της Απολλωνίας, μία στα Λουτρά της Βόλβης (κωδικός 

1566) και μία στον Άγιο Βασίλειο (κωδικός 1597). Η ρύπανση των υπόγειων νερών με 

διφαινυλαμίνη καταλαμβάνει μία περιορισμένη έκταση της λεκάνης και είναι δύσκολο να 

αποδοθεί στην ύπαρξη σημειακών πηγών στις θέσεις πρατηρίων καυσίμων διότι πρατήρια 

καυσίμων υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη τη λεκάνη και ενδεχομένως να υπάρχουν σε μεγαλύτερη 

συχνότητα σε άλλες περιοχές όπως για παράδειγμα στην περιοχή Λαγκαδά. Ενδεχομένως η 

σημειακή ή σημειακές πηγές να εντοπίζονται στις θέσεις συλλογής ή ταφής απορριμμάτων 

(ΧΑΔΑ).  

Η παρουσία fipronil σε συγκεντρώσεις 0,181 και 0,109 ppb στις γεωτρήσεις με κωδικούς 1571 

και 1581, αντίστοιχα, που βρίσκονται στον Περιστερώνα και Προφήτη πρέπει να προέρχεται 

από αντίστοιχες σημειακές πηγές ρύπανσης. Το fipronil έχει έγκριση κυκλοφορίας για 

κτηνιατρική χρήση. Όμως θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην λεκάνη αυτή η κτηνοτροφία είναι μία 

σημαντική αγροτική δραστηριότητα και σε ολόκληρη την λεκάνη υπάρχουν διάσπαρτες 

κτηνοτροφικές μονάδες. Το fipronil σε συγκεντρώσεις <0,1 ppb ανιχνεύθηκε σε άλλες 16 

γεωτρήσεις της λεκάνης.  

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι το fipronil, μεταξύ όλων των Σ.Θ.Δ. του έργου, ανιχνεύθηκε 

συνολικά 41 φορές και από αυτές οι 23 αφορούν την λεκάνη της Βόλβης-Λαγκαδά και 

Μυγδονίας και μάλιστα οι 18 ανιχνεύσεις έγιναν σε δείγματα υπόγειων νερών στα οποία και 

βρέθηκαν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις ενώ οι 5 ανιχνεύσεις των επιφανειακών αφορούν μόνο 

ΙΧΝΗ.  
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Λεκάνη Μογλένιτσας 

Μόνο διάχυτες πηγές ρύπανσης των υπόγειων νερών έχουν εντοπισθεί και αυτές οφείλονται 

αφενός στην ευαισθησία των εδαφών στην έκπλυση και αφετέρου σε ορισμένες περιοχές στην 

επικοινωνία των επιφανειακών με υπόγεια νερά με επακόλουθο την ρύπανση των υπόγειων με 

αστικά απόβλητα.  

Όσον αφορά την ρύπανση των επιφανειακών νερών ενδεχομένως να συμβαίνει ρύπανση από 

σημειακές πηγές πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων. 

Σε πολλές Σ.Θ.Δ. βρέθηκε διφαινυλαμίνη με την υψηλότερη συγκέντρωση (0,495 ppb) στην 

θέση 2291 του Αλμωπαίου στην γέφυρα της Αριδαίας. Όπως αναφέρθηκε η παρουσία της 

διφαινυλαμίνης, αν και έχει έγκριση κυκλοφορίας ως γεωργικό φάρμακο για την συντήρηση 

μήλων και αχλαδιών στα ψυγεία (έχει αντι-οξειδωτική χρήση), η παρουσία της στο περιβάλλον 

πρέπει να οφείλεται σε άλλες χρήσεις και μεταξύ πολλών άλλων χρήσεων που έχει διεθνώς η 

προσθήκη της στα λιπαντικά λάδια για αντι-οξειδωτική δράση εικάζεται ότι είναι υπεύθυνη για 

την παρουσία της στο περιβάλλον. Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ σε άλλες λεκάνες απορροής του 

προγράμματος η διφαινυλαμίνη έχει την μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης και τις υψηλότερες 

συγκεντρώσεις στα υπόγεια νερά στην λεκάνη Μογλένιτσα δεν βρέθηκε ούτε καν σε ΙΧΝΗ σε 

υπόγεια νερά.  

Λεκάνη Βεγορίτιδας 

Τα κύρια υδατοσυστήματα της λεκάνης της Εορδαίας είναι οι λίμνες Βεγορίτιδα, Πετρών, 

Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα. Σημειακές πηγές ρύπανσης των λιμνών από γεωργικά φάρμακα δεν 

εντοπίσθηκαν, άλλωστε οι συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων που βρέθηκαν στις λίμνες είτε 

βρίσκονται σε ΙΧΝΗ ή σε επίπεδα <0,05 ppb.  

Διαπιστώθηκε ρύπανση υπόγειων νερών από σημειακή πηγή ρύπανσης (γεώτρηση Πελαργού) 

στην οποία βρέθηκαν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις από όλες τις Σ.Θ.Δ. της λεκάνης.  

Η ρύπανση των υπόγειων νερών μέσω διάχυτων πηγών είναι περιορισμένη και αυτό είναι σε 

συμφωνία με τις ενδείξεις που υπάρχουν, με βάση την διασπορά της καφεΐνης μεταξύ 

επιφανειακών και υπόγειων νερών, ότι δηλαδή δεν υπάρχει επικοινωνία στην ευρύτερη λεκάνη 

παρά μόνο σε ορισμένες περιοχές.  

Οι κύριες πηγές ρύπανσης των υδατοσυστημάτων της λεκάνης είναι τα αστικά απόβλητα 

ορισμένων Κοινοτικών διαμερισμάτων που ακόμη απορρίπτονται σε ρέματα, ύστερα από 

υποτυπώδη καθίζηση, που καταλήγουν στις λίμνες.  

Διφαινυλαμίνη βρέθηκε μόνο σε διάφορες θέσεις επιφανειακών νερών και συγκεντρώσεις που 

δεν υπερβαίνουν το 0,1 ppb. Η ρύπανση προφανώς οφείλεται σε σημειακές πηγές 

προερχόμενες από πρατήρια καυσίμων.  
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Στην λεκάνη της Βεγορίτιδας υπάρχει και σε σημαντικό βαθμό διάχυτη αλλά και σημειακή 

φυσική ρύπανση. Για παράδειγμα το ρέμα Σκλήθρου το οποίο μαζί με άλλα ρέματα της 

περιοχής (Αετού, Βαλτόνερων) ρυπαίνουν την λίμνη Ζάζαρη με μόλυβδο, μαγγάνιο και σίδηρο 

και άλλα τοξικά μέταλλα. Λόγω του ότι και οι τέσσερις λίμνες επικοινωνούν μεταξύ τους η 

ρύπανση σταδιακά μεταφέρεται και στις υπόλοιπες δεδομένου ότι η Ζάζαρη βρίσκεται στο 

υψηλότερο υψόμετρο σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες και στο χαμηλότερο υψόμετρο 

βρίσκεται η Βεγορίτιδα η οποία είναι και ο τελικός αποδέκτης. 

Η γενικευμένη ρύπανση σε βαρέα μέταλλα σχεδόν όλων των επιφανειακών νερών της λεκάνης 

της Εορδαίας ενδεχομένως να προέρχεται και από τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ.  

Λεκάνη Καστοριάς 

Όσον αφορά τα γεωργικά φάρμακα οι κύριες πηγές που διαπιστώθηκαν είναι οι διάχυτες, λόγω 

της ευαισθησίας των εδαφών στην έκπλυση γεωργικών φαρμάκων αλλά και των συστατικών 

αστικών αποβλήτων όπως προκύπτει από την ρύπανση που διαπιστώθηκε σε ορισμένες 

γεωτρήσεις της λεκάνης.  

Εντοπίσθηκε μόνο σε μία θέση (περιοχή Πολυκάρπης) σημειακή πηγή ρύπανσης προερχόμενη 

από δραστηριότητες πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων και μάλιστα ενδέχεται λόγω της 

πηγής αυτής να υπάρχει σημαντική ρύπανση υπόγειων νερών όπως προκύπτει από τις υψηλές 

συγκεντρώσεις μεγάλης ποικιλίας γεωργικών φαρμάκων που βρέθηκαν σε παρακείμενες 

γεωτρήσεις (γεωτρήσεις με κωδικούς 1612 και 1624). Επίσης και σε δύο θέσεις επιφανειακών 

νερών (κωδικοί 2390 και 2392) από τις οποίες η μία (κωδικός 2390) βρίσκεται στην πεδιάδα του 

Τοιχιού και η άλλη με κωδικό 2392 βρίσκεται στην περιοχή Μαυροχωρίου, η ρύπανση σε 

υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πρέπει να προκαλείται από ανεξέλεγκτη δραστηριότητα 

αγροτών να πλένουν τους ψεκαστήρες τους κοντά σε ρέματα. 

Διφαινυλαμίνη ανιχνεύθηκε μόνο 6 φορές στα υδατοσυστήματα της λεκάνης της Καστοριάς και 

μόνο σε επιφανειακά νερά. Όμως μεταξύ των ανιχνεύσεων οι 4 βρίσκονται σε επίπεδα ΙΧΝΩΝ 

και μόνο στην θέση με κωδικό 2348 βρέθηκε στα 0,118 ppb και ενδεχομένως προέρχεται από 

διαρροή λιπαντικών λαδιών από κάποια σημειακή πηγή. 

Η κύρια πηγή ρύπανσης υπόγειων και επιφανειακών νερών συμπεριλαμβανομένης και της 

λίμνης της Καστοριάς προέρχεται από αστικά απόβλητα.  

Λεκάνη Πρεσπών 

Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν την λεκάνη των Πρεσπών, όσον αφορά 

τα γεωργικά φάρμακα, δεν διαπιστώθηκε η παρουσία σημειακών πηγών αν και στην όχθη του 

ποταμού του Αγ. Γερμανού, στην περιοχή του Λαιμού, υπάρχει Δημοτική εγκατάσταση 

πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων.  
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Διαπιστώθηκε ότι η κύρια ρύπανση των υδατοσυστημάτων της λεκάνης Πρεσπών προκαλείται 

από αστικά απόβλητα και συνεπώς οι εκβολές των αγωγών των αποβλήτων συνιστούν 

σημειακές πηγές ρύπανσης. 

Σημειακές πηγές ρύπανσης ενδεχομένως να συνιστούν και τα πρατήρια καυσίμων όπως 

προκύπτει από την διασπορά της παρουσίας διφαινυλαμίνης στα επιφανειακά και υπόγεια νερά 

της λεκάνης Πρεσπών. 

Η ρύπανση των υδατοσυστημάτων σε γεωργικά φάρμακα και κυρίως των υπόγειων νερών 

προέρχεται από διάχυτες πηγές προερχόμενες τόσο από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις όσο και 

την επικοινωνία επιφανειακών και υπόγειων νερών.  

Λεκάνη Αλιάκμονα 

Ο Αλιάκμονας είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος Ελληνικός ποταμός που πηγάζει από Ελληνικό 

έδαφος και εκβάλει στον Θερμαϊκό Κόλπο όμως είναι και ο ποταμός με τους περισσότερους 

παραποτάμους με αποτέλεσμα να είναι ο τελικός αποδέκτης των επιφανειακών νερών του 

μεγαλύτερου τμήματος της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Κάθε ένας από τους 

παραποτάμους έχει τους δικούς του παραποτάμους και ρέματα ή χείμαρρους που εκβάλλουν σε 

σ΄ αυτούς. Συνεπώς κάθε παραπόταμος έχει τις δικές του πηγές νερού αλλά και πηγές 

ρύπανσης, φυσικές ή οφειλόμενες σε δραστηριότητες του ανθρώπου.  

Όσον αφορά την ρύπανση από βαρέα μέταλλα όλοι οι παραπόταμοί του Αλιάκμονα που 

βρίσκονται στην Δυτική Μακεδονία έχουν υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ σε πολλά βαρέα μέταλλα 

αλλά κυρίως σε μόλυβδο, χαλκό, ψευδάργυρο, μαγγάνιο και σίδηρο. Όμως ο ποταμός στην 

πορεία του αυτοκαθαρίζεται με καθίζηση αλάτων από τα ανωτέρω μέταλλα και δεδομένου ότι 

πριν την εμφάνισή του στην Κεντρική Μακεδονία παρεμβάλλονται ήδη 3 φράγματα με ισάριθμες 

τεχνητές λίμνες, το νερό που τελικά διοχετεύεται στις διώρυγα υδροληψίας της Αγ. Βαρβάρας ή 

το νερό που ρέει στην κοίτη του Αλιάκμονα της Κεντρικής Μακεδονίας ενδεχομένως να μην έχει 

και μεγάλη σχέση με το νερό του Αλιάκμονα που υπάρχει στο Κάτω Νεστόριο ή στην γέφυρα 

της Νεάπολης Κοζάνης. Και όπως ήδη αναφέρθηκε στην Σ.Θ.Δ. 30 που βρίσκεται στο φράγμα 

της Αγίας Βαρβάρας υπάρχει υπέρβαση του ορίου ΠΠΠ μόνο για τον ψευδάργυρο και μόνο για 

το έτος 2010.  

Οι παραπόταμοι του Αλιάκμονα που βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία επίσης έχουν 

υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ στα βαρέα μέταλλα που αναφέρθηκαν παραπάνω όμως στον 

Αλιάκμονα στην Σ.Θ.Δ. 29, που βρίσκεται ανάντη της εκβολής του, υπάρχει υπέρβαση των 

ορίων ΠΠΠ μόνο για τον ψευδάργυρο και μόνο για το 2012. 

Επίσης αναφέρθηκε ότι υπερβάσεις των ορίων ΠΠΠ προέρχονται από παροδικές καταστάσεις 

που συμβαίνουν μία ή δύο φορές ετησίως και σε ελάχιστες περιπτώσεις με μεγαλύτερη ετήσια 

συχνότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι πηγές προέλευσης είναι φυσικές και ανεξέλεγκτες.  
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Όμως η διαχρονική ρύπανση του Αλιάκμονα είναι αποτυπωμένη στην σύσταση των ιζημάτων 

του. Οι υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών και φωσφορικών που βρέθηκαν στα ιζήματα του 

Αλιάκμονα και σε συνδυασμό με την παρουσία καφεΐνης στην υδατική φάση του ποταμού καθ 

όλο το μήκος της διαδρομής του συνάδει με το συμπέρασμα ότι σημαντικές σημειακές πηγές 

ρύπανσης του Αλιάκμονα είναι οι εκβολές των υγρών αστικών αποβλήτων των Δήμων και 

Κοινοτήτων των περιοχών που διασχίζει ο Αλιάκμονας ή παραπόταμοί του.  

Η συγκέντρωση αρσενικού στην θέση 29 ανέρχεται σε 6,7 ppm ενώ στην θέση 30 ανέρχεται σε 

8,6 ppm, σε 8,5 στην θέση 31 και σε 9 ppm στην θέση 32. Για το αρσενικό προκύπτει μία 

σταδιακή μείωση των συγκεντρώσεων στα ιζήματα που σημαίνει ότι η κύρια πηγή αρσενικού 

βρίσκεται ανάντη της θέσης 32. 

Η συγκέντρωση μολύβδου ανέρχεται σε 7,0 ppm στην θέση 29, στην θέση 30 σε 9,4 ppm, στην 

θέση 31 σε 9,1 ppm και σε 8,8 ppm στην θέση 32. Η διακύμανση των συγκεντρώσεων του 

μολύβδου στα ιζήματα του Αλιάκμονα δείχνει ότι μεταξύ της Νεάπολης Κοζάνης και της λίμνης 

Πολυφύτου υπάρχει πηγή ρύπανσης σε μόλυβδο και υπάρχουν περαιτέρω εισροές μέχρι το 

φράγμα της Αγίας Βαρβάρας ενώ αντίθετα δεν υπάρχει συνεισφορά στην ρύπανση από τους 

παραποτάμους του Αλιάκμονα στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Οι συγκεντρώσεις σιδήρου είναι υψηλές στα ιζήματα όλων των ποταμών όμως στις θέσεις του 

Αλιάκμονα είναι από τις υψηλότερες. Στην θέση 29 η συγκέντρωση ανέρχεται σε 33,3 g/kg, στην 

θέση 30 σε 49,2 g/kg , στην θέση 31 σε 53,1 g/kg και στην θέση 32 σε 40,8 g/kg. Προκύπτει 

από τις αναλύσεις των ιζημάτων ότι ήδη υπάρχει σημαντική ρύπανση από σίδηρο στην θέση 32 

και υπάρχει περαιτέρω αύξηση μέχρι την λίμνη Πολυφύτου που τα ιζήματά της έχουν την 

υψηλότερη συγκέντρωση σιδήρου, μέχρι το φράγμα της Αγίας Βαρβάρας υπάρχει μία μικρή 

μείωση και μεγαλύτερη μείωση κατά την πορεία του Αλιάκμονα δια μέσου της πεδιάδας της 

Ημαθίας μέχρι την εκβολή του. 

Η συγκέντρωση ψευδαργύρου στην θέση 32 ανέρχεται σε 84 ppm, και στην θέση 29 σε 65,5 

ppm ενώ σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκε ο ψευδάργυρος στα ιζήματα των ενδιάμεσων 

θέσεων. Σαφώς οι συγκεντρώσεις ψευδαργύρου στα ιζήματα δείχνουν ότι η κύρια πηγή (ες) 

ρύπανσης βρίσκονται ανάντη της θέσης 32 όμως κατά την διαδρομή του Αλιάκμονα μεταξύ του 

φράγματος της Αγ. Βαρβάρας προς την εκβολή πρέπει να υπάρχουν και άλλες πηγές ρύπανσης 

όπως η τάφρος 66 με τους παραποτάμους Αραπίτσα και Τριπόταμο. 

Η συγκέντρωση κασσιτέρου ανέρχεται σε 8,6 ppm στην θέση 32, στα 19,1 ppm στην θέση 31, 

σε 9,8 ppm στην θέση 30 και 13,1 ppm στην θέση 29. Η συγκέντρωση του κασσιτέρου 

αυξάνεται κατά μήκος της διαδρομής του που σημαίνει ότι υπάρχουν πηγές ρύπανσης καθ όλη 

την διαδρομή του τόσο διαμέσου της Δυτικής όσο και της Κεντρικής Μακεδονίας. 



Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών 
Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σελ.160/186 

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι στα ιζήματα του Αλιάκμονα στις θέσεις 30 και 29 

βρέθηκαν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις χρωμίου, μεταξύ όλων των Σ.Θ.Δ. που είναι 

εγκατεστημένες σε όλους τους ποταμούς που περιλαμβάνονται στο έργο, που ανέρχονται σε 

369 και 227 ppm, αντίστοιχα, ενώ η συγκέντρωση χρωμίου στην θέση 32 ανέρχεται σε 83 ppm 

και στην θέση 31 σε 37 ppm. Σαφώς από τα αποτελέσματα των ιζημάτων προκύπτει ότι οι πηγή 

(ες) ρύπανσης σε χρώμιο βρίσκονται ανάντη του φράγματος της Αγ. Βαρβάρας.  

Όσον αφορά τις πηγές ρύπανσης από γεωργικά φάρμακα. Στο πλαίσιο του έργου διαπιστώθηκε 

η παρουσία σημειακών πηγών που προέρχονται από διεργασίες πλυσίματος/γεμίσματος 

ψεκαστήρων και οι σημειακές αυτές που εντοπίσθηκαν στις Σ.Θ.Δ. 2383, 2381 και ενδεχομένως 

2380. Και οι τρεις αυτές θέσεις βρίσκονται στο τμήμα της λεκάνης που βρίσκεται στην Κεντρική 

Μακεδονία. 

Διφαινυλαμίνη βρέθηκε στις Σ.Θ.Δ. του Αλιάκμονα σε ΙΧΝΗ ή σε συγκεντρώσεις που δεν 

υπερβαίνουν το 0,05 ppb και η υψηλότερη συγκέντρωση βρέθηκε στην θέση 29. 

Υψηλότερες συγκεντρώσεις διφαινυλαμίνης που κυμαίνονται από 0,369 με 0,1 ppb βρέθηκαν σε 

ορισμένα στραγγιστικά (κωδικοί 2303, 2341, 2351 και 2383). Όμως η υψηλότερη συγκέντρωση 

και η μεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης υπάρχει για την θέση 2303 που βρίσκεται επάνω στην 

Τάφρο 66 στην γέφυρα του Αγγελοχωρίου Ημαθίας. Προφανώς η ρύπανση των νερών με 

διφαινυλαμίνη προκαλείται από μικρές σημειακές πηγές που υπάρχουν στις θέσεις πρατηρίων 

καυσίμων που με την απορροή και στράγγιση των νερών μικρές ποσότητες φθάνουν στα 

παρακείμενα επιφανειακά νερά.  

Λεκάνη της Καλλιπεύκης 

Όπως προκύπτει από την επισταμένη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του νερού των υδατοσυστημάτων της λεκάνης της Καλλιπεύκης η 

προκαλούμενη ρύπανση από τα αστικά απόβλητα του Κοινοτικού διαμερίσματος της 

Καλλιπεύκης είναι η πλέον σημαντική επηρεάζοντας τόσο τα επιφανειακά όσο και υπόγεια νερά.  

Σε διάχυτες πηγές οφείλεται η προκαλούμενη ρύπανση από γεωργικά φάρμακα. 

Λεκάνη Τιταρήσιου 

Στην λεκάνη απορροής του ποταμού Τιταρήσιου δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη σημαντικών 

σημειακών πηγών ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων νερών. Η παρουσία chloropropylate 

στην Σ.Θ.Δ. 2431 ενδεχομένως να προέρχεται από σημειακή πηγή απόρριψης κάποιας παλιάς 

συσκευασίας δεδομένου ότι το γεωργικό φάρμακο αυτό δεν έχει έγκριση κυκλοφορίας. Οι πηγές 

όλες είναι διάχυτες, με εξαίρεση τις εκβολές ρεμάτων που μεταφέρουν υγρά αστικά απόβλητα.  

Ενδεχομένως η ατμοσφαιρική ρύπανση της περιοχής να συνιστά μία σημαντική διάχυτη πηγή 

ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων νερών. 
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Διφαινυλαμίνη βρέθηκε μόνο στα επιφανειακά νερά της λεκάνης του Τιταρήσιου και σε 

συγκεντρώσεις που δεν υπερβαίνουν το 0,1 ppb που σαφώς προέρχονται από λιπαντικά λάδια 

αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων από διάσπαρτες μικρές σημειακές πηγές.  

Λεκάνη Πηνειού 

Σε σημαντικό αριθμό Σ.Θ.Δ. της λεκάνης Πηνειού διαπιστώθηκε ότι η ρύπανση επιφανειακών 

νερών προέρχεται από σημειακές πηγές.  

Όσον αφορά την προκαλούμενη ρύπανση από την χρησιμοποίηση γεωργικών φαρμάκων σε 

σημαντικό αριθμό των Σ.Θ.Δ. όπως στα στραγγιστικά με κωδικούς 2409, 2410, 2600, 2404, 

2407 και στις θέσεις των ποταμών 35 του Πηνειού και 52 του Ληθαίου η ρύπανση προέρχεται 

από σημειακές ανεξέλεγκτες πηγές που οφείλονται σε απόρριψη συσκευασιών γεωργικών 

φαρμάκων ή/και πλύσιμο/γέμισμα ψεκαστήρων.  

Επίσης σε σημειακές πηγές οφείλεται η ρύπανση που διαπιστώθηκε στην μέση 76 του Πάμισου, 

54 του Ληθαίου αλλά και στην Σ.Θ.Δ. 40 του Πηνειού που ενδεχομένως να έχει προκληθεί από 

την απόρριψη αποβλήτων (αστικών ή/και κτηνοτροφικών μονάδων). 

Σε σημειακές πηγές προερχόμενες από πρατήρια καυσίμων και θέσεων συλλογής και 

ανακύκλωσης απορριμμάτων οφείλεται η ρύπανση σε διφαινυλαμίνη. 

Ο αριθμός των ανιχνεύσεων διφαινυλαμίνης στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Πηνειού είναι 

μεγάλος και σε σημαντικό ποσοστό οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις βρίσκονται σε επίπεδα >0,1 

ppb. Όμως αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι ανιχνεύσεις διφαινυλαμίνης έγιναν κυρίως στις 

Σ.Θ.Δ. των ποταμών της λεκάνης και ένα μικρό ποσοστό των ανιχνεύσεων έγινε σε θέσεις 

στραγγιστικών. Πάντως η υψηλότερη συγκέντρωση (0,623 ppb) βρέθηκε στην θέση 2407 

(Μεγάλο Ρέμα) στην περιοχή Μαραθέας. Υψηλές είναι και οι συγκεντρώσεις στην θέση με 

κωδικό 2406 (στραγγιστικό στην περιοχή Κλοκοτού) όπως και στην θέση 51 του Ληθαίου και 91 

του Πηνειού. Η διασπορά των θέσεων που βρέθηκε διφαινυλαμίνη σε σημαντικές 

συγκεντρώσεις (>0,1 ppb) δείχνει ότι οι σε όλη την λεκάνη υπάρχουν διάσπαρτες σημειακές 

πηγές που δεν μπορεί να είναι παρά τα πρατήρια καυσίμων και χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης 

απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Στην λεκάνη Πηνειού υπάρχει ένα πυκνό δίκτυο ΧΑΔΑ.  

Σε σημειακές πηγές ρύπανσης οφείλεται η ρύπανση από αστικά απόβλητα όλων των κύριων 

υδατοσυστημάτων επιφανειακών νερών της λεκάνης Πηνειού. Προφανώς ως σημειακές θέσεις 

θεωρούνται οι θέσεις εκβολής των ρεμάτων ή αγωγών μεταφοράς των αποβλήτων αλλά και 

εκβολής των αγωγών των υγρών αστικών αποβλήτων των σταθμών επεξεργασίας αστικών 

αποβλήτων των μεγαλουπόλεων της λεκάνης (Καλαμπάκας, Τρικάλων και Λάρισας).  

Σε διάχυτες πηγές ρύπανσης οφείλεται κατά κύριο λόγο η ρύπανση των υπόγειων νερών σε 

ανιόντα αλλά και γεωργικά φάρμακα, καφεΐνη και ενδεχομένως και άλλες ουσίες που 

περιέχονται σε αστικά απόβλητα και έχουν τα κατάλληλα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά για να 
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εκπλυθούν από τα εδάφη. Ασφαλώς σε διάχυτες πηγές προερχόμενες από διαβρώσεις εδαφών 

και πετρωμάτων οφείλεται η συσσώρευση βαρέων μετάλλων στα ιζήματα των ποταμών της 

λεκάνης Πηνειού. 

Λεκάνη Ενιπέα 

Εντοπίσθηκε σημαντικός αριθμός σημειακών πηγών ρύπανσης, όσον αφορά την διασπορά των 

γεωργικών φαρμάκων, που προκαλούνται από ανεξέλεγκτη απόρριψη συσκευασιών γεωργικών 

φαρμάκων και πλύσιμο/γέμισμα ψεκαστήρων δίπλα σε αρδευτικά/στραγγιστικά κανάλια και 

τάφρους. Ο μεγαλύτερος αριθμός των σημειακών πηγών εντοπίσθηκε στην περιοχή Βλοχού-

Παλαμά-Κοσκινά.  

Ρύπανση του ποταμού Ενιπέα και όλων των επιφανειακών νερών της λεκάνης σε βαρέα 

μέταλλα ενδεχομένως να προέρχεται και από την λεκάνη της Ξυνιάδας μέσω παραποτάμων του 

Ενιπέα.  

Τον κύριο ρόλο όμως στην ρύπανση των υδατοσυστημάτων επιφανειακών και υπόγειων νερών 

στην λεκάνη του Ενιπέα έχουν οι διάχυτες πηγές ρύπανσης μέσω των οποίων παρατηρείται 

ρύπανση υπόγειων νερών σε φωσφορικά και ολικό φώσφορο, καφεΐνη και υπολείμματα 

γεωργικών φαρμάκων. Δεδομένου ότι η καφεΐνη είναι δείκτης παρουσίας αστικών αποβλήτων 

σημαίνει ότι η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών με αστικά απόβλητα είναι 

γενικευμένη. 

Η ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών από διφαινυλαμίνη είναι πολύ γενικευμένη που 

ενισχύεται η άποψη ότι τα πολυάριθμα πρατήρια καυσίμων, χώροι απόρριψης, ταφής και 

ανακύκλωσης απορριμμάτων συνιστούν ισάριθμες σημειακές πηγές ρύπανσης 

Στην περιοχή Φαρσάλων ενδεχομένως να υπάρχει και νιτρορύπανση των υπόγειων νερών. 

Στην περιοχή Σοφάδων υπάρχει σημαντική ρύπανση υπόγειων νερών σε βαρέα μέταλλα. 

Λεκάνη Ξυνιάδας 

Όσον αφορά την ρύπανση από γεωργικά φάρμακα εντοπίσθηκε μόνο μία σημειακή πηγή 

ρύπανσης προερχόμενη από ανεξέλεγκτη θέση πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων σε 

κεντρική περίπου περιοχή της λεκάνης (Σ.Θ.Δ. 2478).  

Σε διάχυτες πηγές ρύπανσης οφείλεται κατά κύριο λόγο η ρύπανση που καταγράφηκε για τα 

επιφανειακά και υπόγεια υδατοσυστήματα της λεκάνης.  

Λεκάνη Κάρλας 

Η κύρια πηγή ρύπανσης των υδατοσυστημάτων της λεκάνης Κάρλας σε βαρέα μέταλλα αλλά 

και γεωργικά φάρμακα βρίσκεται στο νερό τροφοδοσίας του Πηνειού. Επίσης η ρύπανση λόγω 

αστικών αποβλήτων τόσο μέσω του νερού τροφοδοσίας του Πηνειού αλλά και από την 
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επιπλέον αύξηση του φορτίου των επιφανειακών νερών από την απόρριψη υγρών αστικών 

αποβλήτων από τους παρακείμενους Δήμους και Κοινοτικά διαμερίσματα της λεκάνης 

επιβεβαιώνεται από τις υψηλές συγκεντρώσεις καφεΐνης που βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις 

Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών της λεκάνης. 

Εντοπίσθηκαν πολλές σημειακές πηγές που οφείλονται σε ανεξέλεγκτη ρύπανση προκαλούμενη 

από αγρότες που πλένουν ψεκαστήρες σε ρέματα και τάφρους. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις 

γεωργικών φαρμάκων στα επιφανειακά νερά βρέθηκαν για τα ζιζανιοκτόνα που 

χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια βάμβακος και σε μικρότερο βαθμό από τα ζιζανιοκτόνα που 

χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια αραβοσίτου και άλλες καλλιέργειες. 

Σε διάχυτες πηγές γεωλογικής φύσης οφείλεται η αύξηση της αλατότητας, αγωγιμότητας και 

TDS των επιφανειακών νερών του νότιο-ανατολικού τμήματος της λεκάνης 

συμπεριλαμβανομένων και των ταμιευτήρων της Κάρλας (Καλαμακίου και Καναλίων) όπως και 

των υπόγειων νερών της ίδιας περιοχής.  

Δ. Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί δείκτες  
(α) Αποδεικνύεται από την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης των υδατοσυστημάτων 

(επιφανειακών και υπόγειων) όλων των λεκανών απορροής ποταμών και λιμνών Μακεδονίας-

Θράκης και Θεσσαλίας ότι η καφεΐνη είναι ένας κατάλληλος δείκτης για τον έλεγχο ρύπανσης 

προερχόμενης από αστικά απόβλητα. 

(β) Ο έλεγχος της διφαινυλαμίνης ενδεχομένως να προκύψει ως ένας κατάλληλος δείκτης 

για τον έλεγχο της ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων νερών που προκαλείται από την 

λειτουργία των πρατηρίων καυσίμων, χώρους συλλογής και ταφής απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και 

ανακύκλωσης συνθετικών πολυμερών υλικών (ελαστικών αυτοκινήτων κ.ά.). 

(γ) Όσον αφορά την χρησιμοποίηση γεωργικών φαρμάκων στην φυτοπροστασία της 

γεωργικής παραγωγής προκύπτει ότι κάτω από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, την χρήση 

γεωργικής γης και την εξασκούμενη γεωργική πρακτική η αναπόφευκτη ρύπανση των 

επιφανειακών υδατοσυστημάτων όλων των λεκάνων απορροής που περιλαμβάνονται στο έργο 

κατά το 2010-2012 (δύο πλήρη καλλιεργητικά έτη) δεν ξεπέρασε το επίπεδο του 1,0 ppb για 

κάθε ένα από τα γεωργικά φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν με εξαίρεση την λεκάνη Αξιού-

Λουδία στην οποία κατά το 2010-2011 το ανώτατο επίπεδο της αναπόφευκτης ρύπανση ανήλθε 

σε 1,8 ppb και το τμήμα της λεκάνης του Αλιάκμονα που βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία 

στο οποίο για με την περίοδο 2010-2011 το επίπεδο της αναπόφευκτης ρύπανσης ανήλθε σε 

9,0 ppb και για το 2012 σε 2,0 ppb. Όλες οι ανιχνεύσεις υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων 

που βρέθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα οφείλονται είτε σε σημειακές πηγές ρύπανσης 

προερχόμενες από ακατάλληλες μόνιμες εγκαταστάσεις πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων ή 

σημειακές πηγές προερχόμενες από ανεξέλεγκτες πρακτικές ορισμένων αγροτών να πλένουν 
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ψεκαστήρες ή να απορρίπτουν παλιές συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων στις όχθες ρεμάτων 

και στραγγιστικών/αρδευτικών τάφρων.  

Ε. Προτάσεις για τη λήψη μέτρων 

Γενικές προτάσεις 

  Επείγει η κατασκευή μονίμων εγκαταστάσεων πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων σε 

κατάλληλες θέσεις μακριά από ρέματα και στραγγιστικά/αρδευτικά κανάλια, 

κατασκευασμένες σύμφωνα με τις επιστημονικές απαιτήσεις για την ταχεία αποδόμηση των 

γεωργικών φαρμάκων σε προϊόντα που δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον (κατασκευή Βιοκλινών).  

  Καθιέρωση ανταποδοτικού τέλους για την ανακύκλωση συσκευασιών γεωργικών 

φαρμάκων. Οι συσκευασίες να συλλέγονται από τα κατά τόπους καταστήματα εμπορίας 

γεωργικών φαρμάκων και υπό την ευθύνη των εταιρειών εμπορίας των προϊόντων να 

αποστέλλονται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις καταστροφής.  

Εξειδικευμένες προτάσεις για την λήψη μέτρων σε διάφορες λεκάνες 

1. Λεκάνη Άρδα 

  Δεδομένου ότι η ρύπανση του ποταμού Άρδα σε αστικά απόβλητα, γεωργικά φάρμακα 

αλλά και βαρέα μέταλλα (κασσίτερο, ψευδάργυρο, χρώμιο, χαλκό, νικέλιο, σίδηρο, 

μόλυβδο, αρσενικό και μαγγάνιο) είναι κατά κύριο λόγο εισαγόμενη συνιστάται ο ετήσιος 

έλεγχος ιζημάτων του ταμιευτήρα Γαλήνης και μηνιαίος έλεγχος της ποιότητας του νερού 

στην ίδια θέση. 

  Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των πηγών ρύπανσης των υδατοσυστημάτων της 

λεκάνης Άρδα με μόλυβδο, αρσενικό και μαγγάνιο. Ένα ποσοστό της ρύπανσης, όπως 

προκύπτει από τις αναλύσεις των ιζημάτων του ποταμού, είναι εισαγόμενο από την 

Βουλγαρία όμως προκύπτει ότι υπάρχουν πηγές ρύπανσης που βρίσκονται εντός του 

ελληνικού εδάφους. O μόλυβδος είναι ένα από τα πιο σημαντικά τοξικά ή βαρέα μέταλλα 

και η παρουσία του σε μεγάλο αριθμό Σ.Θ.Δ. επιφανειακών νερών αλλά και γεωτρήσεων 

της λεκάνης Άρδα χρίζει περαιτέρω διερεύνησης. 

  Για τα γεωργικά φάρμακα etridiazole, S-metolachlor και bentazone, που έχουν έγκριση 

κυκλοφορίας στην χώρα μας, θα πρέπει οι σχετικές εγκρίσεις να επανεξεταστούν από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες ώστε η χρήση των φαρμάκων αυτών να απαγορευτεί σε περιοχές, 

όπως η λεκάνη Άρδα, στις οποίες τα εδάφη είναι ευαίσθητα στην έκπλυση γεωργικών 

φαρμάκων και προκαλούν ρύπανση των υπόγειων υδροφόρων. 
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2. Λεκάνη Έβρου 

  Το γεγονός ότι σε ορισμένες γεωτρήσεις υπάρχουν υπερβάσεις των σχετικών ορίων ΠΠΠ 

σε περισσότερα του ενός μέταλλα όπως για παράδειγμα υπερβάσεις σιδήρου, καδμίου και 

μολύβδου στην 1072 (Ορεστιάδας), σιδήρου, αρσενικού και καδμίου στην 1071 της Ν. 

Βύσσας, σιδήρου, αρσενικού και καδμίου στην 1061 του Διδυμοτείχου, σιδήρου και 

αρσενικού στην 1056 του Διδυμοτείχου, σιδήρου και καδμίου στις γεωτρήσεις 1052 του 

Πυθίου και 1049 του Θουρίου και επίσης λόγω του ότι βρέθηκαν υπολείμματα γεωργικών 

φαρμάκων σε συγκεντρώσεις ανώτερες του επιτρεπτού ορίου του 0,1 ppb σε σημαντικό 

αριθμό γεωτρήσεων επιβάλλεται ο ποιοτικός έλεγχος των υδάτων όλων των υδρευτικών 

γεωτρήσεων της λεκάνης. 

  Διερεύνηση της παρουσίας βαρέων μετάλλων στα ψάρια της τεχνητής λίμνης Αρδανίου-

Καβησσού και ενδεχομένως απαγόρευση του ερασιτεχνικού ψαρέματος των κατοίκων της 

περιοχής δεδομένου ότι στο νερό της λίμνης αυτής βρέθηκαν σημαντικές συγκεντρώσεις 

βαρέων μετάλλων.  

3. Λεκάνη Ερυθροποτάμου 

  Λόγω της γενικευμένης ρύπανσης των υπόγειων νερών από αστικά απόβλητα είναι 

επιβεβλημένος ο ποιοτικός έλεγχος των υδρευτικών γεωτρήσεων και η λήψη μέτρων 

(κατάργηση των ιδιωτικών βόθρων κατοικιών και κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού 

δικτύου σε όλη την λεκάνη του Ερυθροποτάμου).  

  Απαγόρευση της χρήσης γεωργικών φαρμάκων που εκπλύνονται προς τα υπόγεια 

υδροφόρα της λεκάνης του Ερυθροποτάμου όπως etridiazole, bentazone, 2,4-D, chlorthal 

dimethyl και fluometuron. 

  Λήψη μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω ρύπανσης των υπόγειων νερών με 

διφαινυλαμίνη. Στα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνονται έλεγχοι πρατηρίων καυσίμων, 

στεγανότητας χώρων συγκομιδής και ταφής απορριμμάτων και χώρων ανακύκλωσης 

απορριμμάτων.  

4. Λεκάνη Ροδόπης-Βιστωνίδας 

  Αποτελεσματικότερη διαχείριση αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων. 

5. Λεκάνη Νέστου 

  Η παρουσία υδραργύρου σε επίπεδα ανώτερα του ορίου αναφοράς της μεθόδου ανάλυσης 

(0,5 ppb) σε υπόγεια νερά (γεωτρήσεις με κωδικούς 1171, 1172, 1175, 1181, 1189) κάνει 

επιτακτική την ανάγκη διερεύνησης της παρουσίας υδραργύρου σε όλες τις γεωτρήσεις της 

λεκάνης και κυρίως στις γεωτρήσεις ύδρευσης.  
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  Αποτελεσματικότερη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων (αστικών και 

κτηνοτροφικών). 

6. Λεκάνη Αγγίτη-Δράμας 

  Είναι επιτακτική η ανάγκη της διερεύνησης της παρουσίας υπολειμμάτων της 

diphenylamine σε όλες τις υδρευτικές γεωτρήσεις της λεκάνης του Αγγίτη-Δράμας. 

  Είναι επιτακτική η περαιτέρω διερεύνηση της πηγές (ών) ρύπανσης των υπόγειων νερών 

από διφαινυλαμίνη και ιδιαίτερα η περιοχή της ΒΙΠΕ Δράμας.  

  Πρέπει να διερευνηθεί η παρουσία αρσενικού σε όλες τις αρδευτικές και υδρευτικές 

γεωτρήσεις και στα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα της περιοχής Παγγαίου.  

7. Λεκάνη Στρυμόνα 

  Δεδομένου ότι προέκυψε από την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης ότι η σημαντικότερη 

ρύπανση των επιφανειακών νερών της λεκάνης του Στρυμόνα συμπεριλαμβανομένης και 

της λίμνης Κερκίνης προκαλείται από αστικά απόβλητα η ορθολογική διαχείριση των 

αποβλήτων είναι επιβεβλημένη. 

8. Λεκάνη Δοϊράνης 

  Επείγει η περαιτέρω διερεύνηση της παρουσίας διφαινυλαμίνης στα υπόγεια νερά για τον 

εντοπισμό της πηγής (ων) ρύπανσης και περιορισμό της περαιτέρω ποιοτικής 

υποβάθμισης των υπόγειων νερών. 

9. Λεκάνη Αξιού-Λουδία 

  Επείγει ο έλεγχος υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων και διφαινυλαμίνης σε όλες τις 

υδρευτικές γεωτρήσεις της λεκάνης Αξιού-Λουδία. 

  Λήψη μέτρων περιορισμού της ρύπανσης υπόγειων νερών με απαγόρευση χρήσης των 

γεωργικών φαρμάκων που βρέθηκαν στα υπόγεια νερά της λεκάνης σε συγκεντρώσεις >0,1 

ppb. 

10. Λεκάνη Λαγκαδά – Βόλβης και Μυγδονίας 

  Δεδομένου ότι προέκυψε ότι ένα σημαντικό πρόβλημα της λεκάνης Βόλβης-Λαγκαδά και 

Μυγδονίας είναι η σημαντική ρύπανση των υπόγειων νερών με αστικά απόβλητα η 

ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων με την κατασκευή 

κεντρικού αποχετευτικού δικτύου που να καλύπτει όλους τους Δήμους και Κοινοτικά 

διαμερίσματα της λεκάνης και η απόρριψη των υγρών αποβλήτων στις λίμνες ύστερα από 

την ικανοποιητική απομάκρυνση του οργανικού και ανόργανου φορτίου ρύπων.  

  Επιλογή καταλληλότερων και στεγανοποιημένων χώρων εναπόθεσης, είτε ταφής ή 

ανακύκλωσης απορριμμάτων.  
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  Απαγόρευση κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων που ανιχνεύθηκαν στα υπόγεια νερά της 

λεκάνης. 

11. Λεκάνη Μογλένιτσας 

  Η απαγόρευση χρήσης γεωργικών φαρμάκων που εκπλύνονται προς τα υπόγεια 

υδροφόρα όπως το etridiazole. 

  Διερεύνηση της παρουσίας τοξικών μετάλλων στις υδρευτικές γεωτρήσεις της λεκάνης 

καθόσον διαπιστώθηκε ότι σε σημαντικό αριθμό αρδευτικών γεωτρήσεων υπάρχουν 

υπερβάσεις των σχετικών ορίων αρσενικού, μαγγανίου και σιδήρου. 

12. Λεκάνη Βεγορίτιδας 

  Δεδομένου ότι η κατάσταση των λιμνών είναι βελτιωμένη, σε σύγκριση με την προηγούμενη 

δεκαετία, κυρίως λόγω της μείωσης του οργανικού φορτίου ρύπων που εισέρχεται στις 

λίμνες, μέσω των αστικών αποβλήτων θα πρέπει να περιοριστεί περαιτέρω το οργανικό 

φορτίο με την βελτίωση των υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων. 

  Περαιτέρω διερεύνηση των πηγών ρύπανσης των ρεμάτων Σκλήθρου και Αετού σε βαρέα 

μέταλλα.  

13. Λεκάνη Καστοριάς 

  Ορθολογική διαχείριση αστικών αποβλήτων όλων των Κοινοτικών διαμερισμάτων της 

λεκάνης και συντήρηση του δικτύου ώστε να μην προκαλείται ρύπανση επιφανειακών και 

υπόγειων νερών. 

14. Λεκάνη Πρεσπών 

  Ορθολογική διαχείριση αστικών αποβλήτων. Κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού δικτύου, 

καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των οικισμών και Κοινοτικών διαμερισμάτων της λεκάνης και 

ικανοποιητική επεξεργασία τους πριν την εκβολή των υγρών αποβλήτων στις λίμνες.  

  Δεδομένου ότι διαπιστώθηκε, με βάση την σύσταση των ιζημάτων, της Μεγάλης Πρέσπας, 

ότι σημαντικό ποσοστό της ρύπανσης προέρχεται από τις γειτονικές χώρες (Αλβανία, 

Σκόπια) απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της σε 

μηνιαία βάση και ετήσια βάση ο έλεγχος των ιζημάτων της λίμνης. 

15. Λεκάνη Αλιάκμονα 

  Αποτελεσματικότερη διαχείριση και επεξεργασία αστικών αποβλήτων. 

16. Λεκάνη Καλλιπεύκης 

  Κατασκευή σταθμού επεξεργασίας αστικών αποβλήτων του Κοινοτικού διαμερίσματος της 

Καλλιπεύκης.  
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  Κατασκευή υπόγειου κλειστού αρδευτικού δικτύου σε όλη την λεκάνη όπως και κατασκευή 

πλήρους στραγγιστικού δικτύου.  

17. Λεκάνη Τιταρήσιου 

  Αποτελεσματικότερη διαχείριση αστικών αποβλήτων. 

  Απαιτείται διερεύνηση της παρουσίας γεωργικών φαρμάκων στην ατμόσφαιρα και στο νερό 

των κατακρημνίσεων (βροχή και χιόνι).  

18. Λεκάνη Πηνειού 

  Απαιτείται αποτελεσματικότερη διαχείριση αστικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων ώστε να 

αποφευχθεί η περαιτέρω ποιοτική υποβάθμιση των επιφανειακών και υπόγειων νερών. 

  Λήψη μέτρων για τον περιορισμό της νιτρορύπανσης στην περιοχή Κοιλάδας. 

  Δεδομένου ότι διαπιστώθηκε υποβαθμισμένη ποιότητα των υπόγειων νερών σε μεγάλο 

τμήμα της λεκάνης που είναι εγκατεστημένο το δίκτυο των Σ.Θ.Δ. των αρδευτικών 

γεωτρήσεων του έργου επείγει ο γενικός έλεγχος των νερών των υδρευτικών γεωτρήσεων 

της περιοχής. 

19. Λεκάνη Ενιπέα 

  Βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης αστικών αποβλήτων καθόσον παρατηρείται 

γενικευμένη ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών από αστικά απόβλητα. 

  Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων νερών της 

περιοχής Σοφάδων καθόσον από το αριθμό των γεωτρήσεων που περιλαμβάνονται στο 

δίκτυο του έργου προκύπτει σημαντική ρύπανση των υπόγειων από πολλά βαρέα μέταλλα. 

  Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της επικοινωνίας των υδατοσυστημάτων της λεκάνης της 

Ξυνιάδας με το σύστημα του Ενιπέα και αποτροπή περαιτέρω υποβάθμισης των νερών 

από την μεταφερόμενη ρύπανση από την λεκάνη της Ξυνιάδας.  

  Περιορισμό της νιτρορύπανσης υπόγειων νερών της περιοχής Φαρσάλων.  

20. Λεκάνη Ξυνιάδας 

  Βελτίωση των υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων του Δήμου της Ξυνιάδας και 

όλων των Κοινοτικών διαμερισμάτων της λεκάνης καθόσον η παρουσία καφεΐνης σε όλα τα 

επιφανειακά νερά αλλά και υπόγεια υποδηλώνει την ευρεία ρύπανση των νερών από 

αστικά απόβλητα.  

21. Λεκάνη Κάρλας  

  Δεδομένου ότι η ρύπανση που διαπιστώθηκε στα υδατοσυστήματα της λεκάνης της Κάρλας 

τόσο σε βαρέα μέταλλα όσο και γεωργικά φάρμακα προέρχονται σε σημαντικό βαθμό από 
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το νερό τροφοδοσίας των υδατοσυστημάτων ήτοι από το νερό του Πηνειού συνιστάται ο 

τακτικός ποιοτικός έλεγχος του Πηνειού στις θέσεις υδροληψίας και ενδεχομένως αναστολή 

της λειτουργίας των αντλιοστασίων σε περιπτώσεις διαπίστωσης ύπαρξης υποβαθμισμένης 

ποιότητας νερού.  
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ΣΤ. Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) - Βάση Δεδομένων 

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 

Η γεωγραφική βάση δεδομένων (file geodatabase) δημιουργήθηκε σε περιβάλλον Γ.Σ.Π./G.I.S. 

με τη χρήση του λογισμικού ArcView 9.3.1. Τα χωρικά - γεωμετρικά δεδομένα αποθηκεύονται 

μαζί με τις περιγραφικές πληροφορίες σε πίνακες τoυ ArcCatalog 9.3.1.  

Τα δεδομένα αφορούν α) το Δίκτυο Σταθερών Θέσεων Δειγματοληψίας (Σ.Θ.Δ.) του 

Προγράμματος β) τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και των 

εργαστηριακών αναλύσεων γ) συμπληρωματικά επίπεδα πληροφορίας που αφορούν σε 

χαρτογραφικό υπόβαθρο με μορφή εικόνας (raster) και σε διανυσματικά δεδομένα (vector) με 

στόχο την ολοκληρωμένη και πλήρη γεωγραφική εμφάνιση. Η γεωβάση αναπτύχθηκε στο 

Ελληνικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87. 

 

 
Σχήμα 1: Ανάπτυξη σε περιβάλλον ΑrcMap 9.3.1. 
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Σχήμα 2: Απόσπασμα εικόνας σε περιβάλλον ArcMap 9.3.1, με λεπτομέρεια σε 

επιλεγμένη περιοχή. 
 

Στην ενιαία γεωγραφική βάση δεδομένων όλες οι γεωπληροφορίες του χάρτη αποθηκεύονται σε 

ομάδες οντοτήτων με κοινή γεωμετρία (feature classes), ενώ ομαδοποιηθήκαν και θεματικά, σε 

σύνολα ομάδων οντοτήτων (feature datasets) ήτοι mapbase, results και Σ.Θ.Δ.. Τα 

αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας για την κατάταξη των επιφανειακών και των 

υπογείων νερών τα οποία προέκυψαν σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος V της 

Τελικής Έκθεσης, εισήχθηκαν και με τη μορφή πινάκων στη γεωβάση.  

Το Δίκτυο των Σταθερών Θέσεων Δειγματοληψίας (Σ.Θ.Δ) 

Το Δίκτυο των Σταθερών Θέσεων Δειγματοληψίας (Σ.Θ.Δ.) αφορά σε 1196 θέσεις οι οποίες 

χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Η κάθε κατηγορία έχει διαφορετικό σύμβολο και χρώμα 

απεικόνισης όπως εμφαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
Σχήμα 3: Συμβολισμός των Σ.Θ.Δ. 

 

Τα feature class των Σ.Θ.Δ. περιέχουν πίνακες με τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των σημείων. 

Περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το όνομα του σημείου, το γεωγραφικό μήκος, το 
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γεωγραφικό πλάτος, το υψόμετρο, τον τύπο δειγματοληψίας, τη λεκάνη απορροής, το νομό και 

το υδατικό διαμέρισμα κ.α. 

Κατάταξη επιφανειακών και υπογείων νερών 

Πραγματοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων των 

Σ.Θ.Δ., ανά έτος δειγματοληψιών (2010, 2011, 2012). Υπολογίστηκαν οι ετήσιοι μέσοι όροι των 

συγκεντρώσεων των ρύπων. Οι κατηγορίες που δημιουργήθηκαν ακολουθούν τις κατατάξεις 

που περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ 

Α. Κατάταξη με βάση τις αρδευτικές παραμέτρους  

1. Κατάταξη με βάση τη χημική ποιότητα και ειδικότερα SAR και ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 

2. Κατάταξη με βάση τα Χλωριούχα Cl  

3. Κατάταξη με βάση τα Θειικά (SO42-) 

4. Κατάταξη με βάση Βόριο Β 

Β. Κατάταξη επιφανειακών νερών με βάση τις συγκεντρώσεις ρύπων σύμφωνα με τα 

 Πρότυπα Ποιότητος Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) 

1. Αρσενικό (As) 

2. Κάδμιο (Cd) 

3. Μόλυβδος (Pb) 

4. Νικέλιο (Ni) 

5. Σελήνιο (Se) 

6. Χαλκός (Cu) 

7. Υδράργυρος (Hg)  

8. Χρώμιο (Cr) 

9. Ψευδάργυρος (Zn) 

10. Κασσίτερος (Sn) 

11. Μαγγάνιο (Mn)  

12. Σίδηρος (Fe) 

13. Νιτρικά (ΝΟ3-) 

14. Νιτρώδη (ΝΟ2-) 

15. Αμμωνιακά (ΝΗ4+) 

16. Φθοριούχα (F-)  

Γ. Κατάταξη με βάση τις συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων που περιλαμβάνονται 

στην  Οδηγία για τα Πρότυπα περιβάλλοντος. 
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Δ. Κατάταξη με βάση τις συγκεντρώσεις όλων των γεωργικών φαρμάκων που 

βρέθηκαν σε  κάθε Σ.Θ.Δ. και κάθε ημερομηνία 

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 

Α. Κατάταξη με βάση τις αρδευτικές παραμέτρους  

1. Κατάταξη με βάση τη χημική ποιότητα και ειδικότερα SAR και ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 

2. Κατάταξη με βάση τα Χλωριούχα Cl  

3. Κατάταξη με βάση τα Θειικά (SO42-) 

4. Κατάταξη με βάση Βόριο (Β) 

Β. Κατάταξη με βάση τα όρια των παραμετρικών τιμών της Οδηγίας 98/83 ΕΚ του 

Συμβουλίου της 3/11/1998 για τα πόσιμα νερά, την Οδηγία 2006/118/EC του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 12/12/2006 για την προστασία των υπόγειων νερών 

από ρύπανση και υποβάθμιση της ποιότητας, την Υπουργική απόφαση Αρ. 

39626/2208/Ε130 (ΦΕΚ 2075/25-9-2009) για τον καθορισμό μέτρων για την προστασία 

των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ, και της Υπουργικής απόφασης Αριθμός 1811 (ΦΕΚ 

3322 της 30-12-2011) για τον ορισμό ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση 

συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια νερά 

17. Αντιμόνιο (Sb)   

18. Αρσενικό (Αs),  

19. Χρώμιο (Cr)  

20. Χαλκός (Cu) 

21. Φ θόριο (F) 

22. Μόλυβδος (Pb) 

23. Υδράργυρος (Hg) 

24. Νικέλιο (Ni) 

25. Νιτρικά (ΝΟ3-) 

26. Νιτρώδη (ΝΟ2-) 

27. Σελήνιο (Se) 

28. Αλουμίνιο (Al) 

29. Αμμωνιακά (ΝΗ4+) 

30. Σίδηρος (Fe) 

31. Μαγγάνιο (Mn) 
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Συμβολισμός και χρωματική ένδειξη 

Για τις παραπάνω κατατάξεις χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά σύμβολα ανάλογα με το είδος της 

Σ.Θ.Δ., καθώς και διαφορετικά χρώματα ανάλογα με τις κατηγορίες των στοιχείων Συγκεκριμένα 

για το διαχωρισμό των Σ.Θ.Δ. χρησιμοποιήθηκαν: 

- Κύκλος: Για το συμβολισμό των Σ.Θ.Δ. Λιμνών 

- Τετράγωνο: Για το συμβολισμό των Σ.Θ.Δ. Ποταμών 

- Τρίγωνο: Για το συμβολισμό των Σ.Θ.Δ. Στραγγιστικών 

- Ρόμβος: Για το συμβολισμό των Σ.Θ.Δ. Γεωτρήσεων 

 

 
Σχήμα 4: Παράδειγμα συμβολισμών των Σ.Θ.Δ. Λιμνών, Ποταμών, Στραγγιστικών και 

Γεωτρήσεων στην κατάταξη των νερών για το έτος 2010, με βάση τη χημική 
ποιότητα και ειδικότερα SAR και Αγωγιμότητα, σύμφωνα με το Αμερικάνικο 
σύστημα. 
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Όσον αφορά το χρωματισμό των παραπάνω συμβόλων επιλέχθηκε χρωματική διαβάθμιση ήτοι 

μπλε, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, μωβ και ματζέντα για την απεικόνιση των 

διαφορετικών κατηγοριών των παραπάνω στοιχείων. 

 

 
Σχήμα 5: Παράδειγμα συμβολισμών των Σ.Θ.Δ. Λιμνών στην κατάταξη των νερών για το 

έτος 2010, με βάση τις συγκεντρώσεις των ΝΗ4. 

Βάση δεδομένων –Access  

Με στόχο την καλύτερη οργάνωση των δεδομένων του Προγράμματος κυρίως λόγω του όγκου 

τους και της πολυπλοκότητάς τους, δημιουργήθηκε βάση δεδομένων σε περιβάλλον Access 

2007. Η νέα αυτή βάση δεδομένων τηρεί τα δεδομένα που προκύπτουν από τις επιτόπου 

μετρήσεις και τα αποτελέσματα των δειγμάτων από τις εργαστηριακές αναλύσεις. Για την 

ανεύρεση και καταχώρηση των δεδομένων δημιουργήθηκαν κατάλληλοι πίνακες, ερωτήματα, 

και φόρμες.  

Το σχήμα (schema) της βάσης και η ίδια η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε με γνώμονα την 

εξυπηρέτηση των χρηστών και τις ανάγκες τήρησης και εξαγωγής των δεδομένων που 

διαχειρίζονται. Η βάση δεδομένων τηρεί όλους τους κανόνες σχεδιασμού βάσεων δεδομένων 

και ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για τη σωστή τήρηση των δεδομένων και 

των μεταξύ τους εξαρτήσεων. 

Η εισαγωγή των δεδομένων των μετρήσεων στη βάση γίνεται με δυο τρόπους: είτε με 

«αυτόματη» εισαγωγή με χρήση εργαλείων που έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα ώστε να κάνουν 

εισαγωγή των δεδομένων από άλλες πηγές, είτε με πληκτρολόγηση.  

- Η «αυτόματη» εισαγωγή γίνεται με χρήση εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό 

αυτό και έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα ώστε να εισάγουν δεδομένα από άλλες πηγές, όπως 

αρχεία excel. Πριν από την «αυτόματη» εισαγωγή των δεδομένων, γίνεται έλεγχος της 

ποιότητας των δεδομένων και κατάλληλη επεξεργασία τους, ώστε να εισαχθούν στη βάση 

και να ενσωματωθούν με τα υπόλοιπα δεδομένα της βάσης. Εισαγωγή με αυτόν τον τρόπο 

γίνεται για τις επιτόπου μετρήσεις και για τις μετρήσεις των ανόργανων συστατικών (ανιόντα, 

κατιόντα, αρδευτικές παράμετροι και δείκτες ρύπανσης).  
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- Η εισαγωγή με πληκτρολόγηση από τους χρήστες γίνεται κυρίως για τις μετρήσεις των 

γεωργικών φαρμάκων.  

Η βάση δεδομένων επίσης χρησιμοποιήθηκε για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων 

σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα V της τελικής 

Έκθεσης Πεπραγμένων και Αποτελεσμάτων και για την κατάταξη των νερών με κριτήρια που 

βασίζονται στα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος καθώς και σε άλλες Οδηγίες και Υπουργικές 

Αποφάσεις σχετικά με την ποιότητα του ποσίμου νερού και των υπόγειων υδάτων. Η κατάταξη 

έγινε για τις αρδευτικές παραμέτρους, τα υπόλοιπα στοιχεία και μέταλλα που 

παρακολουθήθηκαν αλλά και τα γεωργικά φάρμακα. Για την κατάταξη ελήφθησαν υπόψη όλες 

οι σχετικές παράμετροι, σύμφωνα με τους κανόνες και τις υποδείξεις του επιστημονικά 

επιβλέποντος του έργου.  

 



Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών 
Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σελ.177/186 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Α. Στην Ελληνική Γλώσσα 

- Βρύζας Ζήσης. Συμπεριφορά των ζιζανιοκτόνων atrazine και metolachlor και των 

μεταβολιτών τους στο έδαφος. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, 2005. 

- ΔΑΥ-ΑΜΘ. Καταγραφή των θρεπτικών στοιχείων, των βαρέων μετάλλων και των 
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παραγωγή προϊόντων ασφάλειας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Ν. Μισσοπολινός, ΑΠΘ, 2009. 

- Ευαγγελόπουλος, Ιωάννης. Γεωγραφική και χρονική κατανομή των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων και ορισμένων κύριων προϊόντων αποικοδόμησης τους στο νερό της βροχής 

στην περιοχή Θεσσαλίας. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θες/κης, 

Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων, 2002. 

- Καντιανίδης Κων/νος. Γεωγραφική και χρονική κατανομή των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων και ορισμένων κύριων προϊόντων αποικοδόμησης τους στο νερό της βροχής 

στην λεκάνη Άρδα, Ν. Έβρου. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θες/κης, 

Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων, 2002. 

- Καρακατσούλης Π. Γ. Αρδεύσεις Στραγγίσεις και Προστασία Εδαφών. Εκδόσεις Ιδρύματος 

Ευγενίδου, 1986. 

- Κωνσταντινίδης, Κ.Α. Τα εγγειοβελτιωτικά έργα στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης. Εκδόσεις 

Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 1989. 

- Μουρκίδης, Γ. Φαχαντίδης, Π., Μυλωθρίδου, Α., και Παπαδοπούλου-Μουρκίδου, Ε.: Το 

ίζημα της λίμνης Βεγορίτιδας. Κλασμάτωση, προσρόφηση και έκλουση φωσφορικών. 

Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 6 (3): 47-52, 1995. 

- Μουρκίδης, Γ., Φαχαντίδης, Π., Μυλωθρίδου, Α. και Παπαδοπούλου-Μουρκίδου, Ε.: Το 

επιφανειακό ίζημα της λίμνης Καστοριάς. Κλασμάτωση, προσρόφηση και έκλουση 

φωσφορικών. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 7(2): 27-36, 1996. 

- Μουρκίδης, Γ., Φαχαντίδης, Π., Μυλωθρίδου, Α., και Παπαδοπούλου-Μουρκίδου, Ε.: Οι 

λίμνες της Βορείου Ελλάδος. ΙΧ Βεγορίτιδα. Η τροφική κατάστασή της, η χρήση γης και τα 

φορτία αζώτου και φωσφόρου της λεκάνης απορροής της. Επιστ. Επετ. Δασολογικού 

Τμήματος, ΑΠΘ. Τόμος Καϊλίδη (ΛΕ), 473-488, 1996. 

- Παπαδοπούλου-Μουρκίδου Ε. Ρύπανση του ποταμού Αξιού και επιδράσεις από και προς 

την γεωργία. Πρόγραμμα Interreg I &II. Φορέας Χρηματοδότησης Υπουργείο Γεωργίας, 

2000. 
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- Παπαδοπούλου-Μουρκίδου, Ε. Γεωργικά Φάρμακα: Χημεία, Φαρμακολογία 

(Φαρμακοκινητική/Μεταβολισμός/Τρόπος δράσης), Τοξικολογία, Οικοτοξικολογία και 

Συμπεριφορά και Τύχη στο περιβάλλον. Εκδόσεις Μέθεξις, σελίδες 606, Βασ. Ηρακλείου 40, 

Θεσσαλονίκη, 2008. 

- Παπαδοπούλου-Μουρκίδου, Ε. Ελεγχος ποιότητας επιφανειακών υδάτων Μακεδονίας-

Θράκης. Φορέας Χρηματοδότησης Υπουργείο Γεωργίας, 2002. 

- Παπαδοπούλου-Μουρκίδου, Ε. και Ιωάννης Πατσιάς. Χρωματογραφία και Εργαστηριακές 

Τεχνικές μελέτης φυσικοχημικών και βιολογικών ιδιοτήτων και αναλύσεων υπολειμμάτων 

γεωργικών φαρμάκων. Εκδόσεις Μέθεξις, σελίδες 159, Βασ. Ηρακλείου 40, Θεσσαλονίκη, 

2009. 

- Σπυρόπουλος, Α., Δ. Βελεμής και Ν. Καραπέτσας. Εδαφολογική μελέτη Νομού 

Θεσσαλονίκης-Περιοχή λεκάνης Μυγδονίας-Βόλβης. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Εδαφολογίας 

Θεσσαλονίκης, 2001. 

- ΥΠΕΚΑ, 2012. Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των 
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