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1.  ΙΣΟΡΙΚΟ  

Tθ δεκαετία του 1950 θ ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ ςτθν Αργολίδα ιταν ραγδαία, χωρίσ όμωσ τον 

απαραίτθτο ςχεδιαςμό για το μζλλον με ςκοπό τθν επίτευξθ τθσ ηθτοφμενθσ «Αειφορίασ» ςτθ 

διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων. Αποτζλεςμα των ανωτζρω ιταν θ ςταδιακι υποβάκμιςθ των 

υπόγειων υδατικϊν πόρων τθσ περιοχισ τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά. Ροςοτικά λόγω τθσ 

άντλθςθσ από τουσ υπόγειουσ υδροφορείσ ποςοτιτων νεροφ πζραν τθσ ικανότθτασ φυςικισ 

αναπλιρωςισ τουσ και ποιοτικά λόγω τθσ καλάςςιασ διείςδυςθσ ςε παραλιακζσ ηϊνεσ, τθσ 

εντατικοποίθςθσ τθσ γεωργίασ και τθν αλόγιςτθ χριςθ λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων, αλλά 

και τθσ ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ αςτικϊν αποβλιτων και λυμάτων.  

Ρερί τα τζλθ τθσ δεκαετίασ θ αυξθμζνθ αλατότθτα των νερϊν άρδευςθσ είχε ορατζσ πλζον 

επιπτϊςεισ ςτισ καλλιζργειεσ εςπεριδοειδϊν ιδιαίτερα ςε παραλιακζσ πεδινζσ περιοχζσ γφρω 

από το Ναφπλιο. Με ςτόχο τθν ανάςχεςθ τθσ υποβάκμιςθσ των υπόγειων υδατικϊν πόρων 

προωκικθκε θ εκτζλεςθ πειραματικϊν εφαρμογϊν Τεχνθτοφ εμπλουτιςμοφ ςτο Αργολικό Ρεδίο 

και ςτθν πεδιάδα Αςίνθσ – Δρεπάνου. Θ ςυςτθματικι εφαρμογι του ζργου ξεκίνθςε το 1990 ςτα 

πλαίςια ερευνθτικοφ προγράμματοσ του Γ.Ρ.Α. μζχρι και το 1996 και εν ςυνεχεία από τθ Ν.Α. 

Αργολίδασ-Δ/νςθ Εγγείων Βελτιϊςεων ζωσ το τζλοσ του 2010 με τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 

Ν.3852/2010 (Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ). Ζκτοτε το ζργο εκτελείται από τθν Ρεριφζρεια 

Ρελοποννιςου διάδοχο φορζα τθσ Ν.Α. Αργολίδασ.  

Ραρά τθ προςπάκεια που καταβλικθκε για τθν αντιςτροφι του φαινομζνου, ςταδιακά θ 

υφαλμφρινςθ των υπόγειων υδροφορζων επεκτάκθκε ςτθν ενδοχϊρα, με αποτζλεςμα ςιμερα 

ςτο Αργολικό πεδίο τα υπόγεια νερά να είναι ακατάλλθλα όχι μόνο για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ 

αλλά ακόμα και για άρδευςθ ςε βάκοσ που αγγίηει τα 10 χλμ.  

Συνοπτικά ςτοιχεία για τθν εφαρμογι του τεχνθτοφ εμπλουτιςμοφ τθν περίοδο 1990 - 2021 

παρζχονται ςτον Ρίνακα 1 που ακολουκεί. 

Ζτοσ  

Ποςότητεσ 
νεροφ μζςω 

διώρυγασ          
Ν. Κίου (μ3) 

Ποςότητεσ 
νεροφ μζςω 

διώρυγασ 
Αναβάλου (μ3) 

υνολικζσ 
ποςότητεσ 
νεροφ (μ3) 

1990 3.094.000 0 3.094.000 

1991 6.929.580 0 6.929.580 

1992 5.685.370 0 5.685.370 

1993 3.891.590 0 3.891.590 

1994 4.500.000 9.500.000 14.000.000 

1995 1.364.200 12.228.000 13.592.200 

1996 0 7.224.000 7.224.000 

1997 0 4.000.000 4.000.000 

1998 598.920 4.320.000 4.918.920 

1999 0 0 0 

2000 0 0 0 

2001 423.000 2.195.000 2.618.000 
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Ζτοσ  

Ποςότητεσ 
νεροφ μζςω 

διώρυγασ           
Ν. Κίου (μ3) 

Ποςότητεσ 
νεροφ μζςω 

διώρυγασ 
Αναβάλου (μ3) 

υνολικζσ 
ποςότητεσ 
νεροφ (μ3) 

2002 1.406.470 5.136.385 6.542.855 

2003 0 2.800.000 2.800.000 

2004 255.000 3.103.000 3.358.000 

2005 0 0 0 

2006 0 0 0 

2007 0 0 0 

2008 144.320 0 144.320 

2009 0 6.877.596 6.877.596 

2010 0 4.587.466 4.587.466 

2011 0 1.353.200 1.353.200 

2012 0 3.836.000 3.836.000 

2013 0 4.000.000 4.000.000 

2014 0 4.455.453 4.455.453 

2017 0 1.509.500 1.509.500 

2018 0 1.147.000 
 

1.147.000 

2020 0 432.000 432.000 

2021 0 504.000 504.000 

ΤΝΟΛΟ 28.292.450 79.208.600 107.501.050 

Πίνακασ 1: Διαχρονικζσ χορθγθκείςεσ ποςότθτεσ νεροφ εμπλουτιςμοφ 

Σθμειϊςεισ:     1. Θ προϊκθςθ του νεροφ προσ εμπλουτιςμό που λαμβάνεται από τθ διϊρυγα Ν. 

Κίου απαιτεί τθ χριςθ αντλιοςταςίων, ενϊ αντίςτοιχα από τθ διϊρυγα Αναβάλου 

άντλθςθ απαιτείται μόνο για τισ ανάντθ αυτισ περιοχζσ, ενϊ ςτα κατάντθ τθσ θ 

διοχζτευςθ του νεροφ γίνεται με βαρφτθτα. Θ καταςκευι και λειτουργία από το 

1994 τθσ διϊρυγασ Αναβάλου αφενόσ μείωςε τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ 

ενζργειασ και αφετζρου, λόγω μεγαλφτερθσ παροχετευτικότθτασ, αφξθςε 

ςθμαντικά τισ ποςότθτεσ νεροφ που δφναται να διοχετευτοφν. Θ προϊκθςθ νεροφ 

εμπλουτιςμοφ ςτθν περιοχι Αςίνθσ – Δρεπάνου πραγματοποιείται μζςω του 

αντλιοςταςίου Άριασ. 

2. Δεν εφαρμόςτθκε Τεχνθτόσ εμπλουτιςμόσ για διάφορουσ λόγουσ τα ζτθ 1999, 

2000, 2005, 2006, 2015 & 2019 και λόγω τθσ μθ ενεργοποίθςθσ τθσ πθγισ 

Κεφαλαρίου -θ οποία αποτελεί τθν κφρια πθγι τροφοδοςίασ του ζργου- τα ζτθ 

2007 & 2016. 
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2.  ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΙ  / ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

2.1.  Έχουν εκδοθεί και ιςχύουν οι εξήσ άδειεσ :  

 Θ με α.π.:οικ.104893/16.06.06 Κ.Υ.Α. (Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. & ΥΡ.Α.Α.Τ.) Ζγκριςθσ 

Ρεριβαλλοντικϊν Πρων του ζργου: «Ζργα και δράςεισ τεχνθτοφ εμπλουτιςμοφ 

υπόγειων υδροφόρων ςχθματιςμϊν Αργολικοφ Πεδίου» ςτο Νομό Αργολίδασ, θ οποία 

τροποποιικθκε με τθν με α.π.:οικ.133925/23.12.10 Κ.Υ.Α. (Υ.Ρ.Ε.Κ.Α. & ΥΡ.Α.Α.Τ., 

ΑΔΑ:4ΙΙΚ0-Ν) και ανανεϊκθκε - τροποποιικθκε με τθν με α.π.:οικ.29946/13.06.16 

(ΑΔΑ:67ΗΙ4653Ρ8-8ΞΓ) Απόφαςθ τθσ Γενικισ Δ/ντριασ Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ του 

ΥΡΕΝ. 

 Θ με α.π.:517/11.10.06 Απόφαςθ τθσ Γ.Γ. Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου χοριγθςθσ 

«Άδειασ Χριςθσ Νεροφ» για λογαριαςμό τθσ Ν.Α. Αργολίδασ - Δ/νςθ Εγγείων 

Βελτιϊςεων, θ οποία τροποποιικθκε με τθν με α.π.:200/07.04.11 (ΑΔΑ:4ΑΓΕΟ1Φ-Ξ) 

Απόφαςθ του Γ.Γ. τθσ Α.Δ.Ρ.Δ.Ε.&Ι. (ορίηει νζο δικαιοφχο τθν Ρεριφζρεια 

Ρελοποννιςου) και ανανεϊκθκε - τροποποιικθκε με τθν με α.π.:212906/05.12.16 

(ΑΔΑ:ΩΕ2ΞΟ1Φ-954) αντίςτοιχθ. 

2.2.  Επιςτημονική  παρακολούθηςη του  έργου :  

Με τθν με α.π.:133/18.02.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΥ87Λ1-05Ψ) Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ 

Ρελοποννιςου τροποποιικθκε θ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Επιςτθμονικισ παρακολοφκθςθσ 

του ζργου που είχε οριςτεί με τθν με α.π.:61/23.01.2012 (ΑΔΑ:ΒΟΧΩ7Λ1-Δ4Ψ) όμοια. Θ 

Επιτροπι είναι τριμελισ αποτελοφμενθ από δφο υπαλλιλουσ τθσ Ρεριφζρειασ 

Ρελοποννιςου και ζναν οριςμζνο εκπρόςωπο του Γ.Ο.Ε.Β. Αργοναυπλίασ 

ςυνεπικουροφμενθ από δφο υπαλλιλουσ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου για τθ λιψθ των 

απαραίτθτων επί τόπου μετριςεων.  

Λόγω τθσ εφαρμογισ των μζτρων περιοριςμοφ διάδοςθσ του κορονοϊοφ, τθν τρζχουςα 

περίοδο ςυναντικθκαν κάποιεσ μικρζσ δυςκολίεσ ςτθν παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ του 

ζργου οι οποίεσ όμωσ αντιμετωπίςτθκαν επαρκϊσ. Σε αυτό ςυνζβαλε και θ μικρι χρονικι 

διάρκεια εφαρμογισ του ζργου.  

3.  ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑΙΨΝ -  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ  

3.1.  Γενικά  

Θ πθγι Κεφαλαρίου ενεργοποιικθκε περί τα μζςα Φεβρουαρίου παρζχοντασ επαρκείσ 

ποςότθτεσ νεροφ για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Θ ζναρξθ εφαρμογισ του ζργου 

πραγματοποιικθκε ςτισ 01.03.2021 με διοχζτευςθ νεροφ εμπλουτιςμοφ αποκλειςτικά ςτθν 

περιοχι Αςίνθσ – Δρεπάνου με χριςθ του αντλιοςταςίου του Γ.Ο.Ε.Β. Αργοναυπλίασ ςτθν 

Άρια. Το ζργο περαιϊκθκε ςτισ 31.03.21 λόγω τθσ εκροισ μόνο περιοριςμζνων ποςοτιτων 

νεροφ  από τθν εν λόγω πθγι αποτζλεςμα τθσ φετινισ ανομβρίασ. 

Επιτόπου μετριςεισ ςτάκμθσ και λιψθ δειγμάτων νεροφ για τθν καταγραφι τθσ ποςοτικισ 

και ποιοτικισ κατάςταςθσ των υπόγειων υδροφορζων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 
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διενεργικθκαν μόνο κατά τθν ζναρξθ και του πζρατοσ εκτζλεςθσ του ζργου, λόγω και τθσ 

περιοριςμζνθσ χρονικά διάρκειασ εφαρμογισ του.  

3.2.  Λειτουργία των έργων μεταφοράσ του νερού  

Οι απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ νεροφ για τθν εφαρμογι Τεχνθτοφ εμπλουτιςμοφ προιλκαν 

αποκλειςτικά από τα πλεονάςματα τθσ πθγισ Κεφαλαρίου μζςω τθσ χριςθσ των παρακάτω 

υποδομϊν –Ραράρτθμα 2, Αρδευτικό δίκτυο περιοχισ-: 

 τθσ προςαγωγοφ διϊρυγασ Αναβάλου (τμιμα από Κεφαλάρι μζχρι Άρια), 

 του αντλιοςταςίου Αςίνθσ - Δρεπάνου ςτθν Άρια, του κατακλιπτικοφ αγωγοφ Άριασ – 

Λευκακίων, τθσ διϊρυγασ Αςίνθσ και του ςυλλογικοφ τοπικοφ αρδευτικοφ δικτφου 

διανομισ νεροφ ςτθν περιοχι Αςίνθσ-Δρεπάνου. 

 Ζναρξη Λήξη 

Διώρυγα Αναβάλου 01-03-2021 31-03-2021 

Αντλιοςτάςιο Αςίνησ / καταθλιπτικόσ αγωγόσ Άριασ 

– Λευκακίων / Διώρυγα Αςίνησ 
01-03-2021 31-03-2021 

Πίνακασ 2: Χρονικό λειτουργίασ των ζργων 

Για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςυνεργάςτθκαν με τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου ο Γ.Ο.Ε.Β. 

Αργοναυπλίασ και ο Τ.Ο.Ε.Β. Αςίνθσ – Δρεπάνου.  

Τθν ευκφνθ διοίκθςθσ/λειτουργίασ/ςυντιρθςθσ των πρωτευόντων ζργων (διϊρυγα 

Αναβάλου/αντλιοςτάςιο Άριασ) είχε ο Γ.Ο.Ε.Β. Αργοναυπλίασ, ενϊ αντίςτοιχα για τα 

δευτερεφοντα δίκτυα διανομισ και τθν κατανομι του νεροφ εμπλουτιςμοφ ςτα ςθμεία 

εφαρμογισ ο τοπικόσ Τ.Ο.Ε.Β.. 

3.3.  Περιοχέσ εφαρμογήσ τεχνητού εμπλουτιςμού  

Τεχνθτόσ εμπλουτιςμόσ εφαρμόςτθκε αποκλειςτικά ςτθν περιοχι Αςίνθσ – Δρεπάνου ςε 

κζςεισ που ορίηονται ςτθν Α.Ε.Ρ.Ο. του ζργου και τθ Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεϊν 

που τθ ςυνοδεφει. Το νερό εμπλουτιςμοφ απολιφκθκε από τθν πθγι Κεφαλαρίου –θ 

χθμικι ςφνκεςθ του οποίου ικανοποιεί τα όρια ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ- και 

διοχετεφκθκε ςε ιδιωτικά φρζατα μζςω του υφιςτάμενου αρδευτικοφ δικτφου.  

3.4.  Σεχνικέσ εφαρμογήσ  

Ο κακαριςμόσ του νεροφ εμπλουτιςμοφ από τα φερτά/υδροχαρι εξαςφαλιηόταν από τα 

αντίςτοιχα εγκαταςτθμζνα ςυςτιματα των αντλιοςταςίων και επιπροςκζτωσ, όταν 

κρινόταν απαραίτθτο, από προςωρινζσ ςιτεσ κατακράτθςθσ (φωτ. 1, Ραράρτθμα 3).   

Θ διοχζτευςθ του νεροφ εμπλουτιςμοφ ςτουσ υπόγειουσ υδροφορείσ πραγματοποιικθκε: 

α) άμεςα, μζςω τθσ ςτιλθσ του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ των ςθμείων εφαρμογισ (φωτ. 

2, Ραράρτθμα 3) και ςπανιότερα, ςε περιπτϊςεισ ανυπαρξίασ αυτισ, μζςω τθσ 

τοποκζτθςθσ προςωρινισ ςωλινωςθσ και β) ζμμεςα, ςε μικρό αρικμό αβακϊν, άνυδρων 

φρεάτων χωρίσ υδραυλικι εγκατάςταςθ, όπου το νερό –κατά κανόνα παροχισ <15μ3- 
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κατακρθμνιηόταν από τθν επιφάνεια με φροντίδα και επίβλεψθ των ιδιοκτθτϊν τουσ ςε 

ςυνεργαςία με τον τοπικό Τ.Ο.Ε.Β. (φωτ. 3, Ραράρτθμα 3). 

3.5.  Φορηγηθείςεσ ποςότητεσ νερού  

Οι ποςότθτεσ νεροφ που λαμβάνονταν από τθ πθγι Κεφαλαρίου καταγράφονταν ςυνεχϊσ 

με χριςθ θλεκτρονικοφ ςτακμθγράφου και εκχειλιςτι (φωτ. 4, Ραράρτθμα 3) εντόσ τθσ 

διϊρυγασ Αναβάλου ςε κζςθ που προθγείται οποιαςδιποτε άλλθσ απόλθψθσ από αυτιν. 

Μετατρζποντασ τισ καταγραφείςεσ μετριςεισ ςτάκμθσ ςε αντίςτοιχθ παροχι (Σχιμα 1) 

προζκυψε ότι, θ ςυνολικι ποςότθτα νεροφ που απολιφκθκε  από τθν πθγι Κεφαλαρίου 

τθν περίοδο 01.03.2021 ζωσ 31.03.2021 ιταν περίπου 1.080.000μ3.  

Εικόνα 1: Στάκμθ και αντίςτοιχθ μζςθ θμεριςια ωριαία παροχι τθσ διϊρυγασ Αναβάλου κατά τθν 
περίοδο εφαρμογισ του ζργου 

Σφμφωνα με τισ καταγραφζσ των ωρϊν λειτουργίασ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων του 

αντλιοςταςίου Άριασ του Γ.Ο.Ε.Β. Αργοναυπλίασ ςε ςυνδυαςμό με τθν απόδοςι τουσ 

υπολογίςτθκε ότι: κατά το χρονικό διάςτθμα 01/03 - 31/03/2021 από τα περίπου 

1.080.000μ3 νεροφ που απολιφκθκαν από τθ πθγι Κεφαλαρίου, 504.000μ3 νεροφ 

διοχετεφτθκαν ςτθν περιοχι Αςίνθσ – Δρεπάνου προσ εμπλουτιςμό και αντίςτοιχα 

525.000μ3 νεροφ ςτθν πεδιάδα Ιρίων προσ άρδευςθ. Θ πλεονάηουςα ποςότθτα νεροφ των 

51.000μ3 εκτιμάται ότι αποτελεί κατά κφριο λόγο τισ διαρροζσ τθσ διϊρυγασ Αναβάλου 

εντόσ του εδάφουσ ζδραςισ τθσ και δευτερευόντωσ τθν υπερχείλιςθ αυτισ (για λόγουσ 

κακαριςμοφ ι αποφόρτιςισ τθσ) ςτθ κζςθ διαςταφρωςισ τθσ με το χείμαρρο αμαντάνθ 

και θ οποία καταλιγει ςτθ κάλαςςα. Από διαχρονικζσ παρατθριςεισ ζχει προκφψει ότι: οι 

ποςότθτεσ των διαρροϊν τθσ διϊρυγασ Αναβάλου εμφανίηουν ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ 

ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ (φψοσ βροχοπτϊςεων, υγραςία του εδάφουσ, 

ςτάκμθ νεροφ εντόσ τθσ διϊρυγασ, χρονικό διάςτθμα λειτουργίασ τθσ κλπ).  
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Θ μζςθ ωριαία απορροφθτικότθτα νεροφ εμπλουτιςμοφ των ςθμείων εφαρμογισ 

εκτιμικθκε ςε περίπου 15-20μ3/ϊρα, θ οποία όμωσ πρζπει να ςθμειωκεί ότι δεν ιταν θ 

μζγιςτθ δυνατι κακϊσ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ θ διακεςιμότθτα του νεροφ 

περιοριηόταν από τισ αντίςτοιχεσ δυνατότθτεσ του αρδευτικοφ δικτφου.  

Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου δεν καταγράφθκε υπερχείλιςθ ι κάποια άλλθ βλάβθ ςτισ 

υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ των υδρολθψιϊν. 

3.6.  Έλεγχοι τησ παροχήσ και τησ ποιότητασ των νερών τησ  πηγήσ ,  τησ 

ςτάθμησ και τησ ποιότητασ των υπογείων νερών και μετεωρολογικ ά  

δεδομένα   

Οι διαχρονικζσ μετριςεισ παροχισ ςε ανοικτζσ διϊρυγεσ και χειμάρρουσ -πλθν τθσ 

διϊρυγασ Αναβάλου όπου λειτουργεί ςτακμθγράφοσ ςυνεχοφσ καταγραφισ- εκτελοφνται 

με χριςθ μυλίςκου τθσ Υπθρεςίασ (Ραράρτθμα 1).  

Θ διακφμανςθ τθσ θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ και τθσ περιεκτικότθτασ ςε ιόντα χλωρίου τόςο 

των πθγϊν, όςο και των υπογείων νερϊν τθσ περιοχισ υπολογίηονται με χριςθ εξοπλιςμοφ 

τθσ Υπθρεςίασ, ενϊ αντίςτοιχεσ αναλφςεισ τθσ περιεκτικότθτάσ τουσ ςε νιτρικά ιόντα 

διενεργοφνται ςε ιδιωτικό εργαςτιριο.  

Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτουσ εγκεκριμζνουσ Ρεριβαλλοντικοφσ του 

ζργου ςτα πλαίςια τθσ παρακολοφκθςθσ των παραμζτρων εκτζλεςισ του ζλαβαν χϊρα οι 

ακόλουκοι ζλεγχοι:    

3.6.1. Ποςοτικόσ και ποιοτικόσ έλεγχοσ τ ησ  πηγήσ  Κεφαλαρίου  

Το νερό εμπλουτιςμοφ προερχόταν αποκλειςτικά από τα πλεονάςματα τθσ πθγισ 

Κεφαλαρίου το οποίο διακρίνεται για τθν άριςτθ  ποιοτικι του κατάςταςθ. Στισ 22.02.21 το 

νερό τθσ πθγισ εμφάνιηε θλεκτρικι αγωγιμότθτα 501 μS/cm (25oC) και περιεκτικότθτεσ ςε 

ιόντα χλωρίου/νιτρικά 17 mg/l και 14 mg/l αντίςτοιχα.  

Θ πθγι εκδθλϊκθκε περί τα μζςα Φεβρουαρίου, ςτισ 22.02.21 θ παροχι τθσ ιταν περίπου 

2.750 μ3/ϊρα –μζγιςτο περιόδου-, ενϊ εν ςυνεχεία κινικθκε ςτακερά πτωτικά. Δεδομζνου 

ότι, θ μζγιςτθ ωριαία παροχι νεροφ που λαμβανόταν από τθν πθγι Κεφαλαρίου για τθν 

εκτζλεςθ του ζργου και τθν άρδευςθ τθσ πεδιάδασ των Ιρίων ιταν τθσ τάξεωσ των 

2.100μ3/ϊρα (Εικόνα 1) και θ οποία ςταδιακά μειωνόταν, ςτα κατάντθ τθσ πθγισ 

εξαςφαλιηόταν οικολογικι παροχι μεγαλφτερθ του 20% τθσ παροχισ τθσ πθγισ όπωσ 

ορίηεται ςτουσ Ρεριβαλλοντικοφσ Προυσ του ζργου.   

3.6.2. Έλεγχοσ βροχομετρικών δεδομένων και χειμαρρικών 

απορροών  

Βροχομετρικά δεδομζνα (Ραράρτθμα 1) αντλοφνται από το διαδίκτυο προερχόμενα από 

καταγραφζσ τόςο των μετεωρολογικϊν ςτακμϊν που εγκαταςτάκθκαν το Δεκζμβριο 2011 

ςτο Αργολικό Ρεδίο από τον Τ.Ο.Ε.Β. Ιρασ – Κουρτακίου (τθν τρζχουςα περίοδο 

αξιοποιικθκαν καταγραφζσ μόνο ενόσ εξ αυτϊν), όςο και από τον αντίςτοιχο ςτακμό του 

Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνϊν (Ε.Α.Α.) ςτο Άργοσ. Ιδιαίτερα όςον αφορά ςτθν περιοχι 

Αςίνθσ -Δρεπάνου δεν ζχουν εντοπιςτεί αντίςτοιχα δεδομζνα ωςτόςο, λόγω τθσ εγγφτθτάσ 

τθσ με το Αργολικό Ρεδίο, οι ανωτζρω καταγραφζσ μποροφν να κεωρθκοφν με 

ικανοποιθτικι προςζγγιςθ αντιπροςωπευτικζσ και για τθν εν λόγω περιοχι. Τζλοσ, 
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δεδομζνου ότι θ παροχι των πθγϊν τθσ δυτικισ Αργολίδασ (Κεφαλάρι, Λζρνθ, Κρόθ, 

Ανάβαλοσ) ςχετίηεται άμεςα με το φψοσ των βροχοπτϊςεων ςτα όρθ τθσ δυτικισ 

Αργολίδασ - Αρκαδίασ, για εποπτικοφσ λόγουσ, αντλικθκαν αντίςτοιχεσ καταγραφζσ και 

από τουσ μετεωρολογικοφσ ςτακμοφσ του Ε.Α.Α. ςτθν Τρίπολθ και τθ Νεμζα.  

Βάςθ του ςυνολικοφ φψουσ βροχόπτωςθσ, θ περίοδοσ Σεπτζμβριοσ 2020 – Αφγουςτοσ 2021 

χαρακτθρίηεται ωσ μζςθ. Ωςτόςο, όπωσ προκφπτει από τθν Εικόνα 2, οι βροχοπτϊςεισ ςτο 

Αργολικό πεδίο κατά τουσ μινεσ του Φκινοπϊρου ιταν ςχετικά χαμθλζσ. Τθν περίοδο 

Δεκζμβριοσ 2020 - Ιανουάριοσ 2021 τα φψθ βροχόπτωςθσ ιταν ικανοποιθτικά με 

αποτζλεςμα τθν ενεργοποίθςθ τθσ πθγισ Κεφαλαρίου. Εν ςυνεχεία όμωσ το Φεβρουάριο 

αλλά κατά τθ διάρκεια τθσ Άνοιξθσ παρατθρικθκε ανομβρία με τισ βροχοπτϊςεισ να 

κυμαίνονται ςε ιδιαίτερα χαμθλά επίπεδα, αποτζλεςμα τθσ οποίασ ιταν θ ςταδιακι 

μείωςθ ζωσ και θ ςτείρευςθ (περί τα τζλθ Απριλίου) τθσ πθγισ Κεφαλαρίου. Ενδεικτικά 

επιςθμαίνεται ότι από τισ αρχζσ Ιουλίου υπάρχουν ςοβαρζσ ελλείψεισ ακόμα και ςε καλισ 

ποιότθτασ νερό φδρευςθσ, λόγω τθσ αντίςτοιχθσ –ςχεδόν- ςτιρευςθσ τθσ πθγισ Λζρνθσ.  

Εικόνα 2: Καταγραφζντα φψθ υετοφ 

3.6.3. Έλεγχοσ τησ ςτάθμησ και τησ ποιότητασ των υπόγειων νερών  

Τόςο ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Αργολικοφ Ρεδίου όςο και ςτθν αντίςτοιχθ Αςίνθσ – 

Δρεπάνου θ ςτάκμθ και θ ποιότθτα (διακφμανςθ τθσ θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ, 

περιεκτικότθτα ςε ιόντα χλωρίου/νιτρικϊν) των υπόγειων νερϊν παρακολουκοφνται 

διαχρονικά ςε ευρφ δίκτυο υδρολθπτικϊν ςθμείων. Τθ φετινι περίοδο εφαρμογισ 

Τεχνθτοφ εμπλουτιςμοφ λιφκθκαν αντίςτοιχεσ μετριςεισ μόνο ςε υδρολθπτικά ςθμεία 

ςτθν περιοχι Αςίνθσ – Δρεπάνου (Ραράρτθμα 2) κατά τθν ζναρξθ και το πζρασ του ζργου 

(23.02 & 19.04.21). Οι εργαςίεσ υπαίκρου εκτελζςτθκαν, από τον οριςκζντα για το ςκοπό 

αυτό με ςχετικι Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Ρελοποννιςου, υπάλλθλο τθσ Ρ.Ε. 

Αργολίδασ Κωτςαντι Ιωάννθ ειδικότθτασ Τεχνικϊν. Επιςθμαίνεται ότι, παρα τθν 

προςπάκεια οι διαχρονικζσ μετριςεισ να λαμβάνονται από ςυγκεκριμζνα υδρολθπτικά 
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ςθμεία για λόγουσ άμεςθσ ςφγκριςθσ, αυτό να είναι γενικά εφικτό κακϊσ κάποια από αυτά 

περιφράςςονται/καταςτρζφονται/δεν διατθροφν μόνιμα ςτάκμθ νεροφ.   

Στον Ρίνακα 3 καταγράφεται το βάκοσ και το αντίςτοιχο απόλυτο υψόμετρο τθσ ςτάκμθσ 

των υπογείων νερϊν ςτα διάφορα υδρολθπτικά ςθμεία, ενϊ ςτον Ρίνακα 4 

παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των μετριςεων ποιότθτασ ςε δείγματα νεροφ που 

ελιφκθςαν από αυτά (θλεκτρικι αγωγιμότθτα, περιεκτικότθτα ςε ιόντα χλωρίου/νιτρικϊν). 

Βάςθ των ανωτζρω μετριςεων ςυντάχκθκαν οι χάρτεσ 1 – 4 όπου προβάλλονται θ ςτάκμθ 

και θ ποιότθτα των υπογείων νερϊν ςτισ 23.02.21 (ζναρξθ εφαρμογισ Τεχνθτοφ 

Εμπλουτιςμοφ), οι χάρτεσ 5 - 8 που αφοροφν τισ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν ςτισ 19.04.21 

(πζρασ εφαρμογισ του ζργου), κακϊσ και οι χάρτεσ 9 – 10 όπου απεικονίηονται οι 

μεταβολζσ ςτθ ςτάκμθ και ςτθν θλεκτρικι αγωγιμότθτα των υπογείων νερϊν τθσ περιοχισ 

Αςίνθσ – Δρεπάνου μεταξφ τθσ ζναρξθσ και το πζρασ εφαρμογισ του ζργου.  

3.6.3.1    τοιχεία πιεζομετρίασ των υπογείων υδάτων και μεταβολών αυτήσ  

Οι υπόγειοι υδροφόροι ορίηοντεσ ςτθν περιοχι Αςίνθσ – Δρεπάνου τροφοδοτοφνται με 

ποςότθτεσ νεροφ που προζρχονται: α) από τθν απευκείασ κατείςδυςθ βρόχινου νεροφ, β) 

από τθν πικανι πλευρικι υπόγεια τροφοδοςία από αςβεςτολικικοφσ ςχθματιςμοφσ που 

αναπτφςςονται ςτα όριά τθσ, γ) από τισ κατειςδφςεισ των χειμάρρων που διατρζχουν τθν 

περιοχι όταν αυτοί παρουςιάηουν ροι και δ) τθν εφαρμογι τεχνθτοφ εμπλουτιςμοφ.  

Από τθν επεξεργαςία των μετριςεων τθσ ςτάκμθσ των υπογείων υδάτων που ελιφκθςαν 

ςτα πλαίςια του ζργου και τουσ αντίςτοιχουσ χάρτεσ που ςυντάχκθκαν διαπιςτϊκθκαν τα 

εξισ :  

 κατά τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ του ζργου (23.02.21, χάρτθσ 1) θ ςτάκμθ των υπογείων 

υδάτων ςτο ςφνολο τθσ περιοχισ εντοπιηόταν ςε κετικά απόλυτα υψόμετρα με 

μζγιςτο τα περίπου 23,5μ ςτα άνω όρια τθσ πεδιάδασ (περιοχι Λευκακίων), λόγω 

και του ικανοποιθτικοφ φψουσ βροχοπτϊςεων που είχε προθγθκεί, 

 κατά το πζρασ εκτζλεςθσ του ζργου (19.04.21) θ ςτάκμθ των υπογείων υδάτων 

διατθρικθκε ςε κετικά απόλυτα υψόμετρα (χάρτθσ 5), παρουςιάηοντασ μικρζσ 

γενικά αυξομειϊςεισ (τθσ τάξεωσ <0,5μ) ςε ςχζςθ με τθν ζναρξθ του ζργου. 

Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με το χάρτθ 9, ςτο κεντρικοανατολικό τμιμα τθσ 

πεδιάδασ, όπου επικρατοφν χαμθλά υψόμετρα εδάφουσ, θ ςτάκμθ των υπογείων 

νερϊν παρουςίαςε μικρι πτϊςθ (μζγιςτο τθσ τάξεωσ του 1,2μ), ενϊ αντίκετα ςτο 

αντίςτοιχο κεντρικοδυτικό, όπου επικρατοφν μεγαλφτερα υψόμετρα εδάφουσ, 

παρουςίαςε άνοδο (μζγιςτο τθσ τάξεωσ του 1μ). Θ μεγάλθ αφξθςθ τθσ τάξεωσ των 

3μ που παρατθρικθκε ςε ζνα υδρολθπτικό ςθμείο πικανότθτα ωφείλεται ςε 

προθγοφμενθ άντλθςι του κατά τθν ζναρξθ του ζργου χωρίσ να παρζλκει επαρκισ 

χρόνοσ για τθν επαναφορά τθσ ςτάκμθσ ςτα κανονικά τθσ επίπεδα. 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Α/Α 
ΗΜΕΙΟΤ 
ΔΙΚΣΤΟΤ 

ΑΠ. 
ΤΨΟΜΕΣΡΟ 

 ΕΔΑΦΟΤ (μ) 

ΒΑΘΟ 
ΣΑΘΜΗ (μ)  

23/02/21 

ΒΑΘΟ 
ΣΑΘΜΗ (μ) 

19/04/21 

ΑΠ. ΤΨΟΜΕΣΡΟ 
ΣΑΘΜΗ (μ) 

23/02/21 

ΑΠ. ΤΨΟΜΕΣΡΟ 
ΣΑΘΜΗ  (μ) 

19/04/21 

266 6.02 3.90 4.50 2.12 1.52 

Α01 37.78 14.20 14.80 23.58 22.98 

Α02 31.29 9.70 8.70 21.59 22.59 

Α05 21.40 19.60 18.60 1.80 2.80 

Α06 25.32 22.80 23.20 2.52 2.12 

Α07Α 23.00 16.50 16.60 6.50 6.40 

Α10 15.84 13.80 13.70 2.04 2.14 

Α12 12.49 8.70 7.70 3.79 4.79 

Α13 16.10 9.00 9.10 7.10 7.00 

Α14 20.22 17.00 16.60 3.22 3.62 

Α15 18.44 16.00 15.60 2.44 2.84 

Α18 7.15 5.20 4.80 1.95 2.35 

Α20Α 11.00 8.80 5.70 2.20 5.30 

Α22 12.11 9.30 9.60 2.81 2.51 

Α24 4.70 2.60 2.90 2.10 1.80 

Α25 4.88 3.20   1.68   

Α26 9.23   8.00   1.23 

Α27 17.00 6.80 6.70 10.20 10.30 

Α29 15.00 
 

13.70 
 

1.30 

Α33 26.00 9.70 10.00 16.30 16.00 

Α35 13.00 9.10 10.30 3.90 2.70 

Α36 24.00  19.00 20.00  5.00 4.00 

Α37 15.00  12.00 12.00  3.00 3.00 

Πίνακασ 3: Μετριςεισ του βάκουσ και του αντίςτοιχου απολφτου υψομζτρου τθσ ςτάκμθσ των 
υπογείων νερϊν 

3.6.3.2    τοιχεία ποιότητασ των υπογείων υδάτων και των μεταβολών αυτών  

Από τα αποτελζςματα των αναλφςεων ςε δείγματα νεροφ που ελιφκθςαν από 

υδρολθπτικά ςθμεία ςτθν πεδιάδα Αςίνθσ – Δρεπάνου και τουσ αντίςτοιχουσ χάρτεσ 

θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ, περιεκτικότθτασ ςε ιόντα χλωρίου και νιτρικϊν ιόντων που 

ςυντάχκθκαν ςτα πλαίςια τθσ παροφςθσ προκφπτουν τα κατωτζρω: 

 ςτο ςφνολο τθσ πεδινισ περιοχισ οι υπόγειοι υδροφορείσ ςυνεχίηουν να 

εμφανίηουν αυξθμζνεσ τιμζσ αλατότθτασ λόγω τθσ υφαλμφρινςθσ που ζχουν 

υποςτεί ιδθ από το τζλοσ τθσ δεκαετίασ 1960. Αναλυτικότερα, ςτο κεντρικό τμιμα 

τθσ πεδιάδασ και ςτθν παραλιακι ηϊνθ θ θλεκτρικι αγωγιμότθτα των υπογείων 

νερϊν ιταν τθσ τάξεωσ των 2.500-3.500 μS/cm ςτουσ 25oC και θ περιεκτικότθτα ςε 

ιόντα χλωρίου 550-650 mg/l αντίςτοιχα. Οι υψθλότερεσ τιμζσ θλεκτρικισ 

αγωγιμότθτασ και περιεκτικότθτασ ςε ιόντα χλωρίου ςτθν περιοχι μετρικθκαν ςε 

δείγμα νεροφ που ελιφκθκε από υδρολθπτικό ςθμείο ανατολικά του Δρεπάνου 

εμφανίηοντασ τιμζσ 4.190 μS/cm ςτουσ 25oC και 923 mg/l αντίςτοιχα.  Επιπλζον, θ 

περιοχι παρουςιάηει ιδιαίτερο πρόβλθμα νιτρορφπανςθσ λόγω τθσ εντατικισ 

αγροτικισ εκμετάλλευςισ τθσ, με τθν περιεκτικότθτα των δειγμάτων νεροφ ςε 

νιτρικά ιόντα να αγγίηει ακόμα και τα 489 mg/l, 
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 από τθ ςφγκριςθ τθσ ποιότθτασ των υπογείων νερϊν τθσ περιοχισ κατά τθν ζναρξθ 

και το πζρασ εφαρμογισ του ζργου (Χάρτθσ 10) προκφπτει ότι: βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτάσ τουσ καταγράφθκε κυρίωσ ςτα ςθμεία εφαρμογισ τεχνθτοφ 

εμπλουτιςμοφ κακϊσ και ςτθ ςτενι τουσ περιοχι -θ ζκταςι τθσ οποίασ ποικίλει 

ανάλογα με τισ ποςότθτεσ νεροφ που διατζκθκαν και τθν υδροπερατότθτα των 

γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν ςτθ κζςθ αυτι-. Σε μεγαλφτερθ κλίμακα δεν υπάρχουν 

ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν ποιότθτα των υπογείων νερϊν, κακϊσ ιδιαίτερα για τθν 

επίτευξθ τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ τουσ απαιτείται θ διαχρονικι ςυςτθματικι 

εφαρμογι ςθμαντικϊν ποςοτιτων νεροφ εμπλουτιςμοφ.  

 
23/2/2021 19/4/2021 

Α/Α 
ΗΜΕΙΟΤ 
ΔΙΚΣΤΟΤ 

Χ
Λ

Ω


ΙΑ
 (

m
g/

l)
 

Θ
Λ

ΕΚ
Τ

ΙΚ
Θ

 Α
ΓΩ

ΓΙ
Μ

Ο
ΤΘ

ΤΑ
 

(μ
S/

cm
 2

5
o

C
) 

Ν
ΙΤ


ΙΚ

Α
 (

m
g/

l)
 

Χ
Λ

Ω


ΙΑ
 (

m
g/

l)
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0266 568 2680   745 3670   

Α01 142 1034 64.7 142 1079 69.6 

Α02 532 2100   355 1423 16.9 

Α05 710 3580 489 745 3640 460 

Α06 426 1887   390 1613   

Α07Α 568 2740 223 674 2970   

Α10 639 2740 224 497 2510 175 

Α12 319 1436 10.3 355 1846 34.6 

Α13 497 2510 188 478 2320   

Α14 568 2940         

Α15 568 2670   71 814   

Α18 142 1021   177 1096 23.2 

Α20Α 568 2590   355 1699   

Α22 497 2420 233 497 2610 215 

Α24 710 3140   710 3290 214 

Α25 852 3500 293       

Α26       142 1018   

Α27       497 2610   

Α28       639 3200   

Α29       142 1049   

Α32 639 2970         

Α33 532 2560 253 568 2720 225 

Α35 497 2390 162 443 2290   

Α36 745 3440 372 745 3510   

Α37 923 4190 318 923 4220 302 

Πίνακασ 4: Μετριςεισ ποιότθτασ υπογείων νερϊν 
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3.6.3.3   Επικρατούςεσ επιφανειακέσ ςυνθήκεσ  

Οι επικρατούσες επιφανειακές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή του έργου, 

κυρίως ως προς την παρουσία επιφανειακών υδάτων, ελέγχονται συστηματικά 

στα πλαίσια εφαρμογής του έργου. Λόγω του χαμηλού ύψους βροχοπτώσεων την 

κατά τη διάρκεια εφαρμογής του έργου αλλά και της παρουσίας του, έστω και 

ελλειμματικού, αποστραγγιστικού δικτύου της περιοχής δεν εντοπίστηκαν 

κάποια προβλήματα άξια αναφοράς. Μικροπροβλήματα, τα οποία είναι 

διαχρονικά εντοπίζονταν μόνο σε κάποιες στενές χαμηλές βαλτώδεις παραλιακές 

ζώνες. 
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4.  ΠΕΡΙΛΗΧΗ-ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

Το ζργο «Ζργα και δράςεισ τεχνθτοφ εμπλουτιςμοφ υπόγειων υδροφόρων ςχθματιςμϊν 

Αργολικοφ Πεδίου» ςτο Νομό Αργολίδασ εκτελείται από τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου ςε 

ςυνεργαςία με το «Γενικό Οργανιςμό Εγγείων Βελτιϊςεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Αργοναυπλίασ» και τουσ 

«Τοπικοφσ Οργανιςμοφσ Εγγείων Βελτιϊςεων (Τ.Ο.Ε.Β.)» που διαχειρίηονται τα ςυλλογικά 

αρδευτικά δίκτυα ςτισ εκάςτοτε περιοχζσ εφαρμογισ του. Τθν τρζχουςα χρονιά το ζργο 

εκτελζςτθκε αποκλειςτικά ςτθν περιοχι Αςίνθσ – Δρεπάνου από 01.03.21 ζωσ 31.03.21 με 

χριςθ τθσ προςαγωγοφ διϊρυγασ Αναβάλου, του αντλιοςταςίου του Γ.Ο.Ε.Β. Αργοναυπλίασ 

ςτθν Άρια και του ςυλλογικοφ αρδευτικοφ δικτφου του Τ.Ο.Ε.Β. Αςίνθσ – Δρεπάνου, ςε κζςεισ 

που ορίηονται ςτθν Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων του και τθ Μελζτθ 

Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεϊν που τθ ςυνοδεφει. 

Το νερό προσ εμπλουτιςμό προερχόταν από τα πλεονάςματα τθσ πθγισ Κεφαλαρίου θ χθμικι 

ςφνκεςθ του οποίου ικανοποιεί τα όρια ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ. Οι ποςότθτεσ νεροφ που 

λαμβάνονταν από τθν πθγι Κεφαλαρίου καταγράφονταν ςυνεχϊσ με χριςθ θλεκτρονικοφ 

ςτακμθγράφου και εκχειλιςτι εντόσ τθσ διϊρυγασ Αναβάλου ςε κζςθ που προθγείται 

οποιαςδιποτε άλλθσ απόλθψθσ από αυτιν. Οι διαχρονικζσ μετριςεισ παροχισ ςε ανοικτζσ 

διϊρυγεσ -πλθν τθσ διϊρυγασ Αναβάλου- κακϊσ και ςτθν κοίτθ του ποταμοφ Εραςίνου 

εκτελζςτθκαν με χριςθ μυλίςκου. Ο κακαριςμόσ του νεροφ από τα φερτά/υδροχαρι 

εξαςφαλιηόταν από τα αντίςτοιχα εγκαταςτθμζνα ςυςτιματα των αντλιοςταςίων και 

επιπροςκζτωσ, όταν κρινόταν απαραίτθτο, από προςωρινζσ ςιτεσ κατακράτθςθσ.  

Θ διοχζτευςθ του νεροφ εμπλουτιςμοφ ςτουσ υπόγειουσ υδροφορείσ πραγματοποιικθκε: α) 

άμεςα, μζςω τθσ ςτιλθσ του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ των ςθμείων εφαρμογισ και 

ςπανιότερα, ςε περιπτϊςεισ ανυπαρξίασ αυτισ, μζςω τθσ τοποκζτθςθσ προςωρινισ ςωλινωςθσ 

και β) ζμμεςα, ςε μικρό αρικμό αβακϊν, άνυδρων φρεάτων χωρίσ υδραυλικι εγκατάςταςθ 

όπου το νερό –κατά κανόνα παροχισ <15μ3- κατακρθμνιηόταν από τθν επιφάνεια με φροντίδα 

και επίβλεψθ των ιδιοκτθτϊν τουσ ςε ςυνεργαςία με τον τοπικό Τ.Ο.Ε.Β. Διατζκθκαν ςυνολικά 

περίπου 504.000μ3. Θ μζςθ  ωριαία απορρόφθςθ νεροφ των ςθμείων εφαρμογισ κυμάνκθκε 

μεταξφ 15-20μ3/ϊρα θ οποία όμωσ δεν ιταν θ μζγιςτθ δυνατι κακϊσ ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ θ διακεςιμότθτα του νεροφ περιοριηόταν από τισ αντίςτοιχεσ δυνατότθτεσ του 

αρδευτικοφ δικτφου. 

Βροχομετρικά δεδομζνα αντλικθκαν από το διαδίκτυο προερχόμενα από καταγραφζσ του 

μετεωρολογικοφ ςτακμοφ του Τ.Ο.Ε.Β. Ιρασ – Κουρτακίου και του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου 

Ακθνϊν (Ε.Α.Α.) ςτο Άργοσ. Αντίςτοιχα δεδομζνα για τθν περιοχι Αςίνθσ -Δρεπάνου δεν ζχουν 

εντοπιςτεί ωςτόςο, λόγω τθσ εγγφτθτάσ τθσ με το Αργολικό Ρεδίο, οι ανωτζρω καταγραφζσ 

μποροφν να κεωρθκοφν με ικανοποιθτικι προςζγγιςθ αντιπροςωπευτικζσ και για τθν εν λόγω 

περιοχι. Επιπλζον, δεδομζνου ότι θ παροχι των πθγϊν τθσ δυτικισ Αργολίδασ (Κεφαλάρι, 

Λζρνθ, Κρόθ, Ανάβαλοσ) ςχετίηεται άμεςα με το φψοσ των βροχοπτϊςεων ςτα όρθ τθσ δυτικισ 

Αργολίδασ - Αρκαδίασ, για εποπτικοφσ λόγουσ, αντλικθκαν αντίςτοιχα ςτοιχεία και από τουσ 

μετεωρολογικοφσ ςτακμοφσ του Ε.Α.Α. ςτθν Τρίπολθ και τθ Νεμζα.  

Βάςθ του ςυνολικοφ φψουσ βροχόπτωςθσ, θ περίοδοσ Σεπτζμβριοσ 2020 – Αφγουςτοσ 2021 

χαρακτθρίηεται ωσ μζςθ. Τθν περίοδο Δεκζμβριοσ 2020 - Ιανουάριοσ 2021 τα φψθ βροχόπτωςθσ 

ιταν ικανοποιθτικά με αποτζλεςμα τθν ενεργοποίθςθ τθσ πθγισ Κεφαλαρίου. Αντικζτωσ κατά 
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το Φεβρουάριο και τθν Άνοιξθ παρατθρικθκε ςχετικι ανομβρία αποτζλεςμα τθσ οποίασ ιταν θ 

ςταδιακι μείωςθ τθσ παροχισ ζωσ και θ πλιρθσ ςτείρευςθ (περί τα τζλθ Απριλίου) τθσ πθγισ 

Κεφαλαρίου. Θ ανομβρία ςυνεχίςτθκε και μετζπειτα με αποτζλεςμα από τισ αρχζσ Ιουλίου να 

υπάρχουν ςοβαρζσ ελλείψεισ ςτθν περιοχι ςε καλισ ποιότθτασ νερό φδρευςθσ λόγω τθσ 

ελαχιςτοποίθςθσ τθσ παροχισ και τθσ πθγισ Λζρνθσ.  

Επί τόπου μετριςεισ τθσ ςτάκμθσ και λιψθ δειγμάτων νεροφ από τουσ υπόγειουσ υδροφορείσ 

τθσ περιοχισ Αςίνθσ – Δρεπάνου με ςκοπό τθν καταγραφι τόςο τθσ ποςοτικισ όςο και τθσ 

ποιοτικισ τουσ κατάςταςθσ (διακφμανςθ τθσ θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ, περιεκτικότθτασ ςε 

ιόντα χλωρίου/νιτρικϊν) αντίςτοιχα, διενεργικθκαν μόνο κατά τθν ζναρξθ και το πζρασ του 

ζργου ςε επιλεγμζνα υδρολθπτικά ςθμεία. Από τθν επεξεργαςία των ανωτζρω μετριςεων και 

τουσ αντίςτοιχουσ χάρτεσ που ςυντάχκθκαν προζκυψαν γενικά τα εξισ: 

 παρατθριςεισ επί τθσ πιεηομετρίασ των υπογείων υδάτων   

κατά τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ του ζργου θ ςτάκμθ των υπογείων υδάτων ςτο ςφνολο τθσ 

περιοχισ εντοπιηόταν ςε κετικά απόλυτα υψόμετρα. Κατά το πζρασ εκτζλεςθσ του 

ζργου αντίςτοιχα θ ςτάκμθ τουσ διατθρικθκε ςε κετικά απόλυτα υψόμετρα 

παρουςιάηοντασ μικρζσ γενικά αυξομειϊςεισ (τθσ τάξεωσ <0,5μ) ςε ςχζςθ με τθν 

ζναρξθ του ζργου. Αναλυτικότερα, ςτο κεντρικοανατολικό τμιμα τθσ πεδιάδασ, όπου 

επικρατοφν χαμθλά υψόμετρα εδάφουσ, θ ςτάκμθ των υπογείων νερϊν παρουςίαςε 

μικρι πτϊςθ (μζγιςτο τθσ τάξεωσ του 1,2μ), ενϊ αντίκετα ςτο αντίςτοιχο 

κεντρικοδυτικό, όπου επικρατοφν μεγαλφτερα υψόμετρα εδάφουσ, παρουςίαςε άνοδο 

(μζγιςτο τθσ τάξεωσ του 1μ), 

 παρατθριςεισ επί τθσ ποιότθτασ των υπογείων υδάτων   

ςτο ςφνολο τθσ πεδινισ περιοχισ οι υπόγειοι υδροφορείσ ςυνεχίηουν να εμφανίηουν 

αυξθμζνεσ τιμζσ αλατότθτασ λόγω τθσ υφαλμφρινςθσ που ζχουν υποςτεί ιδθ από το 

τζλοσ τθσ δεκαετίασ 1960 με τιμζσ που κυμαίνονται ςτο κεντρικό τμιμα τθσ πεδιάδασ 

και ςτθν παραλιακι ηϊνθ κατά κανόνα μεταξφ: θλεκτρικι αγωγιμότθτα 2.500-3.500 

μS/cm ςτουσ 25oC (μζγιςτο 4.190) και περιεκτικότθτα ςε ιόντα χλωρίου 550-650 mg/l 

(μζγιςτο 923) αντίςτοιχα. Επιπλζον, θ περιοχι παρουςιάηει ιδιαίτερο πρόβλθμα 

νιτρορφπανςθσ λόγω τθσ εντατικισ αγροτικισ εκμετάλλευςισ τθσ με τθν περιεκτικότθτα 

των δειγμάτων νεροφ ςε νιτρικά ιόντα να αγγίηει ακόμα και τα 489 mg/l. Αποτζλεςμα 

τθσ εφαρμογισ του ζργου ιταν θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπογείων νερϊν ςτα 

ςθμεία εφαρμογισ και ςτθ ςτενι τουσ περιοχι, θ ζκταςι τθσ οποίασ ποικίλει ανάλογα 

με τισ ποςότθτεσ νεροφ που διατζκθκαν και τθν υδροπερατότθτα των γεωλογικϊν 

ςχθματιςμϊν. Σε μεγαλφτερθ κλίμακα δεν υπιρξαν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν ποιότθτα 

των υπογείων νερϊν, κακϊσ ιδιαίτερα για τθν επίτευξθ τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ 

τουσ απαιτείται θ διαχρονικι ςυςτθματικι εφαρμογι ςθμαντικϊν ποςοτιτων νεροφ 

εμπλουτιςμοφ.  
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