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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Λιβαδειά η συνάντηση εργασίας που οργανώθηκε από 

την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας σε συνεργασία µε το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο µε θέµα «Πρόγραµµα LIFE + Χρώµιο  στα υπόγεια νερά της 

λεκάνης του Ασωπού : Τεχνολογίες και µέτρα αποκατάστασης .» 

Στην συνάντηση εργασίας παρευρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος 

Περγαντάς, οι Αντιπεριφερειάρχες Μουρκιώτης Γ., Μπέτσιος Ν. και Μπακοµήτρος Κ. 

Περιφερειακοί Σύµβουλοι, ∆ήµαρχοι, εκπρόσωποι φορέων και υπηρεσιακοί παράγοντες.  

Στον χαιρετισµό του ο  Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, τόνισε 

ότι ο Ασωπός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας , 

αναφέρθηκε στην επίλυση του προβλήµατος υδροδότησης της περιοχής µε ενέργειες της 

πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας και ότι οι ενέργειες της  Περιφέρειας και 

των ∆ήµων της περιοχής επικεντρώνονται στην κατασκευή ταχυ διυλιστηρίου για την 

παροχή νερού για αστική χρήση από τον Μόρνο αφενός και αφετέρου στην περιβαλλοντική 

εξυγίανση της περιοχής µε µεταφορά νερού από την Υλίκη. Το αρµόδιο υπουργείο ΥΠΕΚΑ 

πρέπει σύντοµα να χρηµατοδοτήσει τις ανωτέρω δράσεις.  

 

 



Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ενηµέρωση των δράσεων του προγράµµατος από 

εκπροσώπους των εταίρων που συµµετείχαν.  

Το πρόγραµµα αποσκοπεί να συµβάλει σηµαντικά στην επίλυση ενός σύνθετου 

προβλήµατος που απειλεί την αειφόρο ανάπτυξη των υπόγειων υδάτων σε πολλές περιοχής 

τα Ευρώπης Στην Ελλάδα σχετίζεται µε τη προστασία της ποιότητας των υπόγειων υδάτων 

της λεκάνης απορροής του Ασωπού, όπου έχουν ανιχνευτεί υψηλές συγκεντρώσεις ολικού 

και εξασθενούς χρωµίου. Η παρουσία του εξασθενούς χρωµίου στο υπόγειο νερό σε 

ορισµένες περιπτώσεις οφείλεται εν µέρει στη γεωγενή προέλευση του χρωµίου, γεγονός 

που καθιστά πιο δύσκολο τον καθορισµό ποιοτικών στόχων εξασθενούς χρωµίου στα 

υπόγεια νερά και την επιλογή κατάλληλων µεθόδων επεξεργασίας για την αντιµετώπιση της 

ρύπανσης. Τα αποτελέσµατα του έργου θα παράσχουν λύσεις σε τεχνικά, κοινωνικά και 

διοικητικά προβλήµατα που προκύπτουν από την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτινων 

πόρων.  

Στο πλαίσιο του έργου έχει προβλεφθεί η εκτέλεση πέντε πιλοτικών δράσεων οι οποίες 

θα αξιολογήσουν τεχνολογίες επεξεργασίας των υπόγειων υδάτων ως προς την 

αποτελεσµατικότητα τους στην αποµάκρυνση του  χρωµίου και του εξασθενούς χρωµίου. 

Α) Πιλοτική δράση επιτόπου αποµάκρυνσης  χρωµίου µε έγχυση νανοσωµατιδίων 

σιδήρου στα υπόγεια ύδατα. 

Β) Πιλοτική δράση µε άντληση και βιολογική επεξεργασία υπόγειων υδάτων για την 

αναγωγή του εξασθενούς χρωµίου σε τρισθενές. 

Γ) Πιλοτική δράση µετατροπής του εξασθενούς χρωµίου σε τρισθενές µε άντληση και 

διύλιση έσω φίλτρων στοιχειακού σιδήρου. 

∆) Πιλοτική δράση παρόχθιας ζώνης ελέγχου µέσω φυτεκχύλησης και 

φυτοσυσσώρευσης του χρωµίου. 

Ε) Πιλοτική δράση αποµάκρυνσης του χρωµίου µέσω φυτοεξαγωγής και 

φυτοσταθεροποίησης. 
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