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ΘΕΜΑ: Εκτίμηση της ρύπανσης στην περιοχή του ΧΥΤΑ Αιγείρας 

 

Σε απάντηση σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματός σας, που εστάλη στο Εργαστήριο Υγιεινής 

του Πανεπιστημίου Πατρών στις 6-12-2018, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων νερού από τις γεωτρήσεις στον 

υδροφόρο ορίζοντα του ΧΥΤΑ, που σας κοινοποίησε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 

Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η γεώτρηση Κ2 που βρίσκεται 

κατάντη του κυττάρου του ΧΥΤΑ, εμφανίζεται ως η πλέον επιβαρυμένη τόσο από οργανικό 

φορτίο όσο και από ενώσεις του αζώτου. Αυξημένες συγκεντρώσεις εμφανίζονται και για τα 

θειικά και τα χλωριούχα ιόντα.  

Στα γραφήματα που ακολουθούν, παρουσιάζονται διαγραμματικά οι συγκεντρώσεις 

ορισμένων από τις παραμέτρους (κυρίως αυτών που παρατηρούνται υπερβάσεις ορίων), όπως 

αυτές προσδιορίσθηκαν στα ανωτέρω δείγματα από τη Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, 

Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.  

Με το Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD5) εκτιμάται το βιοαποικοδομήσιμο οργανικό 

φορτίο. Το Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) είναι η ποσότητα του οξυγόνου η οποία 

απαιτείται για την ολική χημική οξείδωση των οργανικών συστατικών. Σε μη ρυπασμένο 

υδροφόρο ορίζοντα, οι συγκεντρώσεις BOD5 και COD αναμένεται να βρίσκονται σε μη 

ανιχνεύσιμα επίπεδα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η γεώτρηση Α, που βρίσκεται ανάντη του 

κυττάρου του ΧΥΤΑ, παρουσιάζει γραμμική αύξηση της συγκέντρωσης του BOD5 μέσα σε 

διάστημα λίγων μόλις ημερών. Η γεώτρηση Κ1, που βρίσκεται κατάντη του κυττάρου του 

ΧΥΤΑ είναι η λιγότερο επιβαρυμένη. 

Όσον αφορά στις ενώσεις του αζώτου (νιτρικά, νιτρώδη ιόντα και ιόντα αμμωνίου) είναι 

χαρακτηριστικές οι αυξημένες συγκεντρώσεις ιόντων αμμωνίου σε όλες τις γεωτρήσεις και 

στις τρεις δειγματοληψίες, σε επίπεδα έως και 12 φορές περίπου άνω των ανώτερων 

αποδεκτών τιμών που έχουν θεσπιστεί για τα υπόγεια ύδατα (ΦΕΚ 3322Β'/30-12-2011), 

γεγονός άλλωστε που επισημαίνεται και στη σχετική έκθεση της Περιφέρειας.  
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Η αμμωνία (ΝΗ3
+
) είναι άχρωμο αέριο με χαρακτηριστικό άρωμα. Διαλύεται εύκολα στο 

νερό (μέχρι και 1:1300) και κατά την αντίδραση σχηματίζεται μια ασθενής βάση. Η 

παράμετρος αποτελεί μέτρο της πιο ανηγμένης ανόργανης μορφής αζώτου στο νερό που 

περιλαμβάνει την αμμωνία (ΝΗ3) – σε μη ιονισμένη μορφή- και το αμμωνιακό ιόν (NH4
+
).  Η 

παρουσία της στο νερό είναι κλασσικός δείκτης ρύπανσης ως αποτέλεσμα ανθρωπογενών 
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δραστηριοτήτων. Η βιοαποικοδόμηση της οργανικής ύλης σε βαθύτερα στρώματα του 

εδάφους οδηγεί σε αυξημένες συγκεντρώσεις αμμωνίου στα υπόγεια νερά, γεγονός που 

ευνοεί την ανάπτυξη αυτόχθονων βακτηριδίων και φυκών στο νερό, επειδή αποτελεί βασική 

θρεπτική ουσία των οργανισμών αυτών. Βεβαίως αυξημένες συγκεντρώσεις αμμωνίου, 

συνήθως μαζί με υδρόθειο, μπορεί να είναι και φυσικής προέλευσης σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, που όμως δεν αφορούν τις παρούσες γεωτρήσεις.  

Τα νιτρικά ιόντα (ΝΟ3
-
) αποτελούν την πιο οξειδωμένη και σταθερή μορφή αζώτου στο νερό. 

Η κύρια αιτία εμφάνισης στα φυσικά νερά είναι η χρήση λιπασμάτων από γεωργικές 

καλλιέργειες αλλά και τα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα. Η τοξικότητα των νιτρικών 

στον άνθρωπο οφείλεται κυρίως στη μετατροπή τους σε νιτρώδη. Τα νιτρώδη μέσα στον 

οργανισμό οξειδώνουν την αιμοσφαιρίνη σε μεθαιμοσφαιρίνη, η οποία αναστέλλει τη 

φυσιολογική μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς. Επίσης, έχει δειχθεί ότι στο ανθρώπινο 

στομάχι  μπορεί να σχηματιστούν Ν-νίτροσο ενώσεις από νιτρώδη, και κατ’ επέκταση από τα 

νιτρικά. Οι περισσότερες Ν-νίτροσο ενώσεις είναι καρκινογόνες για όλα τα ζώα, και κατ’ 

επέκταση για τον άνθρωπο, αν και τα στοιχεία ερευνών είναι ενδεικτικά. Η ΠΟΥ (Παγκόσμια 

Οργάνωση Υγείας) θεωρεί ότι δεν υπάρχουν πειστικές αποδείξεις για συσχέτιση καρκίνου 

του στομάχου και κατανάλωσης νερού με συγκεντρώσεις νιτρικών έως 45 mg/l. 

Επισημαίνεται ότι τα νιτρικά ιόντα είναι ιδιαίτερα ευκίνητα και αυτή είναι η αιτία της 

νιτρορύπανσης των υπογείων υδάτων. Από το διάγραμμα, παρατηρείται η υψηλή 

συγκέντρωση νιτρικών στη γεώτρηση Κ2, με τάση αύξησης.  

Τα νιτρώδη (ΝΟ2
-
) αποτελούν μια ενδιάμεση οξειδωμένη μορφή αζώτου. Είναι σχετικά 

ασταθή και γρήγορα οξειδώνονται σε νιτρικά μέσω της νιτροποίησης (ή ανάγονται υπό 

συνθήκες). Εκτός από την εμφάνιση της μεθαιμοσφαιριναιμίας έχουν αναφερθεί και άλλα 

τοξικά αποτελέσματα των νιτρωδών, όπως ανωμαλίες στο μυϊκό σύστημα, διείσδυση των 

νιτρωδών στον πλακούντα. Υπέρβαση νιτρωδών παρατηρείται στη γεώτρηση Κ2 έως και 6 

φορές περίπου άνω του ορίου. 

Η παρουσία θειικών ιόντων (SO4
2-

) στο νερό μπορεί να είναι ανθρωπογενούς προέλευσης 

(απόβλητα, γεωργικές καλλιέργειες, ατμοσφαιρική ρύπανση) αλλά μπορεί να είναι και 

φυσικής προέλευσης, εξ αιτίας της διέλευσης του νερού από στρώματα ορυκτών, όπως για 

παράδειγμα αυτών που περιέχουν γύψο κλπ. Στη παρούσα περίπτωση η έντονη διακύμανση 

στις γεωτρήσεις Α και Κ2, υποδηλώνει ανθρωπογενή προέλευση. 

Συμπερασματικά από τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνεται σαφώς επηρεασμός του 

υπόγειου υδροφόρου όπως άλλωστε και η Περιφέρεια έχει επισημάνει. Είναι ιδιαίτερα πιθανό 

ο επηρεασμός αυτός να αποτυπωθεί και σε παρακείμενες υδρευτικές και αρδευτικές 

γεωτρήσεις με πιθανές άμεσες επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία. 

 

Μιχάλης Λεοτσινίδης  

Καθηγητής Υγιεινής 

Διευθυντής Εργ. Υγιεινής  
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