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INTRODUCTION 

This report provides bibliography and data collection results from the 

measurements of environmental factors from the area of Florina and Thessaloniki.  
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Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Η λεκάνη της Φλώρινας βρίσκεται στη δυτική Μακεδονία και έχει 

συντεταγμένες: Ν 40ο 49.100΄ – Ε 21ο 28.100΄. Συγκεκριμένα τοποθετείται στο 

Βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας και συνορεύει με δυο χώρες (την Αλβανία και τα 

Σκόπια FYROM). Ενδοχώρια συνορεύει με τους νομούς Πέλλας, Κοζάνης και 

Καστοριάς. Η έκταση που καταλαμβάνει είναι 184,1 km2 και η περίμετρος της είναι 

82,04 km. Το μέσο υψόμετρο της λεκάνης είναι 622m. Το μέγιστο υψόμετρο είναι 

660m ενώ το χαμηλότερο υψόμετρο συναντάται στην έξοδο της λεκάνης με τιμή 

580m. Τέλος το ανάγλυφο της λεκάνης είναι έντονο με μέση κλίση P=3.12%. 

 

 
Εικόνα 1. Μορφολογικός χάρτης του Νομού Φλωρίνης. 

 

Μορφολογικά η περιοχή της Φλώρινας πλαισιώνεται από τρείς ορεινούς 

όγκους. Στο ΒΔ τμήμα βρίσκεται το όρος Βαρνούντα ή Περιστέρι (2334m), ΝΔ 

εντοπίζεται το όρος Βέρνον (2128m) ενώ ΒΑ βρίσκεται το όρος Βόρας (2524m) 
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Εικόνα 2 Τρισδιάστατος χάρτης της περιοχής (Καζάκης 2008). 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

Η λεκάνη της Φλώρινας ανήκει στο βορειότερο τμήμα της Πελαγονικής Ζώνης 

επί Ελληνικού Εδάφους και αποτελείται από Νεογενείς και Τεταρτογενείς αποθέσεις 

(Pavlidis & Mountrakis, 1987).  
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Εικόνα 3 Ενότητα Πελαγονικής (Μουντράκης 1985). 

Τα Νεογενή στρώματα αποτελούνται από ψαμμίτες, μάργες, αμμούχα 

κροκαλοπαγή και μαργαϊκούς ασβεστόλιθους ενώ τα Τεταρτογενή ιζήματα 

αποτελούνται από αλλουβιακές αποθέσεις, κροκάλες, χαλίκια, άμμους και 

αργίλους. Οι ορεινοί όγκοι που πλαισιώνουν την λεκάνη αποτελούνται κυρίως από 

κρυσταλλοσχιστώδη ανθρακικά (ασβεστόλιθοι- δολομίτες) και γρανιτικά 

πετρώματα. Το υπόβαθρο της λεκάνης αποτελείται από τα μεταμορφωμένα 

πετρώματα του Βαρνούντα και του Βόρα και τα στα ανατολικά περιθώρια της από 

ανθρακικά πετρώματα (Kilias 1980). Τα μεταμορφωμένα πετρώματα του υποβάθρου 

χρονολογούνται στο Άνω Λιθανθρακοφόρο και αποτελούνται από δύο 

συμπλέγματα, το σύμπλεγμα του Βόρα και του Βέρνον αντίστοιχα (Mountrakis 

1983). Το σύμπλεγμα του Βόρα αποτελείται από ορθογνεύσιους με σχετικές 

ομογενείς μάζες βιοτιτικού γνευσίου, στρωματώσεις με κοκκώδη μοσχοβίτικό 

γνεύσιο και ένα στρώμα από μοσχοβίτικό-αμφιβολιτικό σχίστη και φυλλίτες. Το 
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σύμπλεγμα του Βέρνον αποτελείται από α) τη ζώνη Βίτσι-Νυμφαίων με τεφρούς, 

ελαφρά χρωματισμένους έως λευκούς γνευσίους, β) από τη ζώνη της Κλεισούρας με 

εναλλαγές αμφιβολιτικών και σχιστολιθικών πετρωμάτων γ) από τα γνευσιακά 

πλουτωνικά πετρώματα της ζώνης Καστοριάς δ) από τη ζώνη Σιδεροχωρίου με 

ημιμεταμορφικά και επιμεταμορφικά πετρώματα και ε) από τη ζώνη Απόσκεπου με 

αρκόζες, κροκαλοπαγή, πιλλίτες, φυλλίτες και τοφφικά πτερώματα.  

 

Τεκτονική 

Στη περιοχή εντοπίζονται τρία κύρια συστήματα ρηγμάτων με διευθύνσεις ΒΑ-

ΝΔ, ΒΒΔ-ΝΝΑ, ΒΒΑ-ΝΝΔ τα οποία επηρέασαν το μεταμορφωμένο υπόβαθρο. Το 

τέταρτο νεότερο σύστημα ρηγμάτων με διεύθυνση Α-Δ έχει επηρεάσει κατά κύριο 

λόγο τα Νεογενή και Πλειστοκαινικά ιζήματα. 

 

Νεοτεκτονική εξέλιξη της λεκάνης Φλώρινας 

Μεταξύ των όγκων της Δυτικής Μακεδονίας αναπτύσσεται μια επιμήκης 

ενδοορεινή λεκάνη η οποία αποτελείται από τις υπολεκάνες της Φλώρινας, της 

Κοζάνης-Σερβίων, της Πτολεμαΐδας- Αμύνταιου κα του Μοναστηρίου. Η γενική 

διεύθυνση της λεκάνης είναι ΒΔ-ΝΑ όπως δηλαδή και του ορεογραφικού άξονα των 

οροσειρών που την οριοθετούν. Ο διαμερισμός της λεκάνης στις επιμέρους 

υπολεκάνες της, οφείλεται στην δράση της τεκτονικής που έλαβε χώρα κατά το Άνω 

Μειόκαινο.  

Η ηλικία του τεκτονικού βυθίσματος, για τη δημιουργία της πρώτης ευρύτερης 

λεκάνης, τοποθετείται στο Μέσο-Άνω Μειόκαινο σύμφωνα με την ηλικία των 

αρχαιότερων ιζημάτων που πληρούν τα βαθύτερα τμήματα της λεκάνης. Το 

φαινόμενο συμφωνεί με το εκτεταμένο εφελκυστικό πεδίο που έλαβε χώρα το ίδιο 

διάστημα στη βόρειο Ελλάδα και το Αιγαίο.  

Σύμφωνα με τον Pavlidis (1985) τα Νεογενή ιζήματα διαχωρίζονται σε 

τμήματα. Το κατώτερο τμήμα αποτελεί ο σχηματισμός της Βάσης με πάχος πάνω 

από 200m, το μεσαίο τμήμα, ο σχηματισμός της Βεύης, με πάχος πάνω από 50m, 

και το ανώτερο τμήμα με το σχηματισμό των Λόφων με πάχος πάνω από 200m. Οι 
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τρεις σχηματισμοί χαρακτηρίζονται από συνεχή ιζηματογένεση από το κάτω 

Μειόκαινο έως το Πλειστόκαινο.  

Τα ιζηματογενή πετρώματα της σειράς Βεύης αποτελούνται από πλούσιες σε 

χαλαζία άμμους, μοσχοβίτικά στρώματα και τεφρούς αργίλους οι οποίες κατά 

τόπους περιέχουν καλοδιατηρημένα φύλλα. Στρώματα λιγνίτη παρεμβάλλονται 

μεταξύ των στρώσεων άμμου και αργίλου. Η σειρά Βεύη είναι σύγχρονη με το 

σχηματισμό Βεγοράς στη λεκάνη Πτολεμαΐδας και χρονολογείται στο κάτω 

Μειόκαινο με αρχές Πλειόκαινου.  

 

 

Εικόνα 4 Λεκάνη Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλώρινας και Μοναστηρίου (Καζάκης 2008) 
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Η σειρά των Λόφων σύμφωνα με την εύρεση χαρακτηριστικών απολιθωμάτων 

(π.χ. Planorbis, Neritica, Unio, Lymnaeus) εκτιμάται ότι σχηματίστηκε κατά τη 

διάρκεια του Πλειόκαινου ταυτόχρονα με της λιγνιτικές αποθέσεις στη λεκάνη της 

Πτολεμαΐδας (Pavlidis 1985). Υπάρχει και η άποψη η οποία σχετίζει τη σειρά των 

Λόφων με τα άνω τμήματα της λεκάνης Πτολεμαΐδας καθώς παρουσιάζουν ίδια 

λιθολογικά χαρακτηριστικά και τοποθετείται ηλικιακά στις αρχές Πλειοκαίνου 

(Pavlidis & Mountrakis 1987, Steenbrink et al. 2006).  

Οι τεταρτογενείς αποθέσεις είναι κυρίως χερσαίες και χαρακτηρίζονται από 

ποταμολιμναία, ποτάμια ιζήματα και αλλουβιακά ριπίδια, τα οποία ξεκίνησαν να 

σχηματίζονται κατά το Πλειστόκαινο. Αναλυτικά ο Pavlidis (1985) περιγράφει: 

1. Το αρχικό τεκτονικό βύθισμα ήταν συνέπεια του εφελκυσμού του Μέσου-Άνω 

Μειόκαινου. Η επέκταση του βυθίσματος συνεχίστηκε και διευρύνθηκε κατά το 

Πλειστόκαινο όπου αποτέθηκαν και τα πρώτα χερσαία ιζήματα. 

2. Στο αρχικό διευρυμένο τεκτονικό βύθισμα σχηματίστηκε μεγάλη λίμνη όπου 

αποτέθηκαν τα πρώτα λεπτόκοκκα ιζήματα. Στη συνέχεια κατά το Πλειστόκαινο 

τα στρώματα ρηγματώθηκαν και τμήματα τους στα ανατολικά έμειναν 

ανυψωμένα ενώ άλλα βυθίστηκαν. 

3. Κατά τη διάρκεια του Πλειόκαινου συμπληρώθηκε η λιμναία ιζηματογένεση με 

στρώματα μαργών, αργίλων, λιγνίτες και μαργαϊκούς ασβεστόλιθους. Τα 

μητρικά πετρώματα από τα οποία προήλθαν τα ιζηματογενή στρώματα είναι τα 

κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα του υποβάθρου στα δυτικά περιθώρια της 

λεκάνης αλλά και τα ανθρακικά πετρώματα στα ανατολικά περιθώρια. Κατά τη 

διάρκεια του Πλειόκαινου-Πλειοπλειστόκαινου εκδηλώθηκαν και τοπικά 

συμπιεστικά τεκτονικά επεισόδια μικρής έκτασης. 

4. Στο κάτω Τεταρτογενές παρατηρείται έντονος εφελκυσμός. Προϋπάρχοντα 

ρήγματα, κυρίως με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ, επαναδραστηριοποιήθηκαν με 

αποτέλεσμα κάποια τεμάχη τους να βυθιστούν ενώ άλλα να ανυψωθούν. 

Παράλληλα σχηματίστηκαν καινούργια βυθίσματα και εξάρματα. Παράδειγμα 

νέου τεκτονικού βυθίσματος είναι η λίμνη Βεγορίτιδα η οποία αναπτύσσεται 

μεταξύ του όρος Βόρα και Βερμίου και συνεχίζει μέχρι την υπολεκάνη της 
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Πτολεμαΐδας. Το ίδιο χρονικό διάστημα η λιμναία ιζηματογένεση διακόπτεται 

και παρατηρείται εκτεταμένη λιμνοδελταική – χερσοποτάμια φάση. 

5. Στο τεταρτογενές οι περιοχές των λιμνών περιορίστηκαν ενώ τα χερσαία 

ιζήματα και τα πλευρικά ριπίδια κάλυψαν πολλές εκτάσεις. Τα ρήγματα που 

προαναφέρθηκαν λειτούργησαν μέχρι το Ανώτερο Πλειστόκαινο – Ολόκαινο. Η 

σημερινή εικόνα της περιοχής διαμορφώθηκε σε συνδυασμό με το φαινόμενο 

της διάβρωσης.  

 

Παρόμοιες απόψεις είναι των Pavlidis & Mountrakis (1987) και Steenbrink et 

al. (2006) στις οποίες η λεκάνη της Φλώρινας είναι κομμάτι της προγενέστερης 

λεκάνης Φλώρινας-Πτολεμαΐδας-Σερβίων η οποία σχηματίστηκε κατά το εκτατικό 

επεισόδιο με φορά ΒΑ-ΝΔ το οποίο έλαβε χώρα στο άνω Μειόκαινο. Στη συνέχεια 

λόγω εκτατικού τεκτονισμού, με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ, ο κατακερματισμός αυτής της 

λεκάνης ξεκίνησε στο κάτω Πλειστόκαινο (Pavlidis & Mountrakis 1987). Οι 

Karakatsanis et al. (2007) ύστερα από μελέτες στη περιοχή κατέληξαν ότι η 

ιζηματογένεση και το αποθετικό περιβάλλον στη λεκάνη της Πτολεμαΐδας και της 

Φλώρινας σχετίζονται μεταξύ τους. Βασιζόμενοι στο γεγονός ότι κατά το άνω 

Μειόκαινο με Πλειόκαινο οι δύο λεκάνες ήταν ενωμένες, τότε οι σχηματισμοί της 

Βάσης στη λεκάνη της Φλώρινας ταυτίζονται ηλικιακά με τον σχηματισμό Κομνίνα, 

στη λεκάνη της Πτολεμαΐδας με ηλικία άνω Μειόκαινο κάτω Πλειόκαινο. Ο 

σχηματισμός της Βεύης αντίστοιχα θα μπορούσε να ταυτιστεί με το σχηματισμό 

Πτολεμαής στη λεκάνη της Πτολεμαΐδας με ηλικία κάτω Πλειόκαινο. Τέλος ο 

ανώτερος σχηματισμός των Λόφων ταυτίζεται με την ανώτερη σειρά της λεκάνης 

Πτολεμαΐδας με ηλικία αρχές Πλειστόκαινο. Η άποψη των Karakatsanis et al. (2007) 

έρχεται σε αντίθεση με τη πρόταση του Pavlidis (1985) κατά την οποία η ηλικία της 

σειράς Βεύης είναι Άνω Μειόκαινο - Κάτω Πλειόκαινο.  
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Εικόνα 5. Ιζηματολογικός χάρτης της πεδιάδας της Φλώρινας (Καζάκης 2008). 

 

Σύμφωνα με τους Karakatsanis et al (2007) εντοπίστηκαν 41 κύκλοι 

ιζηματογένεσης μέσα στη λεκάνη της Φλώρινας από το Νεογενές μέχρι το 

Τεταρτογενές με μέγιστο πάχος ιζημάτων πάνω από 560m. Τα ιζήματα στη βάση της 

λεκάνης αποτελούνται από εναλλαγές άμμων, αργίλων και κροκαλοπαγών με 

παρουσία ξυλίτη, η οποία υποδεικνύει ασθενή τεκτονική δραστηριότητα και χαμηλό 

βαθμό ιζηματογένεσης. Στη συνέχεια οι σχηματισμοί της σειράς Βάσης έχουν πάχος 

297m και σχηματίστηκαν σε χερσαίο περιβάλλον, πιθανόν από αλλουβιακά ριπίδια, 

τα οποία στα ανώτερα στρώματα μεταβαίνουν σε ποτάμιες αποθέσεις. 21 κύκλοι 

ιζηματογένεσης μέσα στα αλλουβιακά ριπίδια υποδηλώνουν την δράση 21 

επεισοδίων τεκτονικής δραστηριότητας και ιζηματογένεσης. Η αλλαγή των 

ανώτερων στρωμάτων από αλλουβιακά ριπίδια σε ποτάμια ιζήματα δείχνει τη 

σταδιακή μεταβολή από ενεργή τεκτονική σε πιο ήπια. Επίσης ο σχηματισμός Βάσης 

περιλαμβάνει ακολουθίες CO2 οι οποίες εντοπίζονται μέσα σε λεπτόκοκκες άμμους 

και κυρίως συγκεντρώνονται στα ιζήματα του ποτάμιου περιβάλλοντος.  

Στα αμέσως ανώτερα στρώματα η σειρά Βεύη χαρακτηρίζεται από ιζήματα 

λιμναίου περιβάλλοντος. Παρατηρούνται 21 κύκλοι ιζηματογένεσης και λιγνιτικοί 

ορίζοντες στα ανώτερα στρώματα.  
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Τα ανώτατα στρώματα ολόκληρης της ακολουθίας αποτελούν τη σειρά των 

Λόφων με ηλικία Πλειόκαινο-Τεταρτογενές και χαρακτηρίζονται από ποταμολιμναίο 

περιβάλλον. 

Τέλος οι Karakatsanis et al. (2007) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα 

αποθέματα CO2 που παρατηρήθηκαν, συγκεντρώνονται κυρίως στα ιζήματα 

ποτάμιου περιβάλλοντος και σε αυτά των αλλουβιακών ριπιδίων. Οι εναλλαγές 

διαφορετικών τύπων ιζηματογενών στρωμάτων λειτούργησαν ως φυσικό εμπόδιο 

για τη διαφυγή του CO2 .  

 

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ 

Ο Ampas το 1975 ύστερα από μελέτες εντόπισε στην περιοχή τέσσερις 

υδροφόρους ορίζοντες. Έναν Καρστικό υδροφόρο ο οποίος βρίσκεται στα ΝΑ της 

λεκάνης και κατά τόπους φτάνει σε βάθος πάνω από τα 100m και τρείς υδροφόρους 

ορίζοντες, μέσα στους Νεογενείς σχηματισμούς, ο οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως ρηχοί 

και εντοπίζονται σε βάθη λιγότερο από 100m. Από αυτούς ο ένας βρίσκεται στα 

δυτικά της λεκάνης ενώ οι άλλοι δύο στα ανατολικά όπου κατά τόπους αλληλο-

καλύπτονται. Επίσης, ο ίδιος ερευνητής υποστηρίζει ότι οι δύο υδροφόροι, στα 

ανατολικά περιθώρια, στη πραγματικότητα είναι δύο κορεσμένα σε νερό στρώματα 

του ίδιου υδροφόρου. Η τροφοδοσία νερού, για τον υδροφόρο ορίζοντα ο οποίος 

βρίσκεται κοντά στη επιφάνειά στα δυτικά της λεκάνης, προέρχεται αποκλειστικά 

από τα ΒΔ μέρη της λεκάνης και τροφοδοτείται από τα νερά των ποταμών. Οι 

Νεογενείς υδροφόροι που βρίσκονται σε βαθύτερα σημεία είναι απομονωμένοι, 

διαχωρίζονται από ιμηδιαπερατούς σχηματισμούς. Η κύρια τροφοδοσία τους είναι 

από τα ΑΝΑ της λεκάνης και καθορίζεται από το τοπικό γεωλογικό καθεστώς. Στο 

κέντρο της λεκάνης το πάχος των Νεογενών υδροφόρων αυξάνεται. Αποτελούνται 

κυρίως από δύο απομονωμένα υδροφόρα στρώματα τα όποια παρουσιάζουν 

αρτεσιανισμό και εκβάλουν στα δυτικά περιθώρια της λεκάνης.  

Οι Voudouris et al. (2018) αναφέρουν ότι στη λεκάνη κυριαρχεί ένας 

αλλουβιακός υδροφορέας και αναπτύσσεται μέσα στα τεταρτογενή ιζήματα. Τα 

νερά της βροχής είναι αυτά που επανατροφοδοτούν τον υδροφόρο με τιμή 50 

mm/year. Επίσης η απορρόφηση υδάτων από τα στρώματα των χειμάρρων κατά 
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την υγρή περίοδο, η παράλληλη προμήθεια νερού από γειτονικούς υδροφορείς και 

τα επιστρεφόμενα νερά από τη διαδικασία της άρδευσης συμβάλλουν στην συνεχή 

τροφοδότηση του. Η φορά της ροής του υπόγειου νερού είναι από Νότο προς 

Βορρά.  

 
Εικόνα 6 Σχηματική απεικόνιση των υδροφόρων οριζόντων στη λεκάνη Φλώρινας 

(Gemeni et al. 2015). 

 

Σύμφωνα με την γεωλογία της περιοχής, τη δομή της λεκάνης και την 

υδροχημεία, οι Gemeni et al. (2015) πρότειναν το παρακάτω μοντέλο. Εντοπίζεται 

ένας υδροφόρος ορίζοντας σε βάθος 300m ο οποίος περιέχει CO2. Πάνω από αυτόν 

μεταξύ 80 και 150 m εντοπίζονται δυο Νεογενείς υδροφόροι οι οποίοι είναι 

απομονωμένοι μεταξύ τους. Παρεμβάλλονται ημιδιαπερατά πετρώματα όπως 

μάργες οι οποίες ξεχωρίζουν και απομονώνουν τα υδροφόρα στρώματα. Οι 

υδροφόροι που βρίσκονται στα Νεογενή ιζήματα περιέχουν θραύσματα από Mg-

ασβεστίτες, σπινέλιους, ολιβίνες, χλωρίτες, σερπεντίνες κ.ά. Η αέρια φάση του CO2 

μετακινείται προς τα ανώτερα στρώματα κατά μήκος ρηγμάτων τα οποία διασχίζουν 

τους υδροφόρους ορίζοντες. Εκεί το αέριο εξαιτίας της γρήγορης μεταφοράς του 
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και της μειωμένης κινητικότητας του σε χαμηλές πιέσεις δεν διαλύεται στο νερό 

ούτε αλλοιώνει τη χημεία των υδάτων. 

 

Ποιότητα νερού 

Η λεκάνη της Φλώρινας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη βόρειο 

Ελλάδα όπου οι αγροτικές δραστηριότητες είναι ο κύριος παράγοντας υποβάθμισης 

της ποιότητας του υπόγειου νερού.  

Οι D’ Alessandro et al. (2011) χαρακτήρισαν το νερό ως άσβεστο-

οξυανθρακικό (Ca-HCO3) με τιμές pH που κυμαίνονται από 5,20 έως 7,40.  

Πίνακας 1. Χημική σύσταση των υπόγειων υδάτων στη λεκάνη της Φλώρινας 

(AL=Air Liquide wells, O=other wells, DWL=drinking water limit (EU), n. exc.= 

number of samples exceeding DWL., D’Allesandro et al. 2011). 

 
Από χημικές αναλύσεις (Πίν.1) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα 

δείγματα έχουν αυξημένες τιμές σε Na, SO4, F, Al, B, Ba, Mn, Ni CO2 και Fe αλλά 

και σε νιτρικά και θειικά ιόντα τα οποία ξεπερνούν τις επιτρεπόμενες τιμές της Ε.Ε 

(ΕC 1998). Ο Fe κατά κύριο λόγο προέρχεται από το γειτονικό γεωλογικό 

περιβάλλον όπως και το CO2 εξαιτίας της παρουσίας λιγνίτη. Επίσης οι αλλοιώσεις 

των σωλήνων των γεωτρήσεων και της ύδρευσης, εξαιτίας του όξινου νερού 

δικαιολογούν τις αυξημένες τιμές σε Ni, Ζn και σε κάποιο βαθμό τον Fe. Τα νιτρικά 

και θειικά ιόντα είναι αποκλειστικό αποτέλεσμα της ανθρώπινης γεωργικής 

δραστηριότητας. 
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Από μελέτες σε δείγματα νερού που λήφθηκαν από Gemeni et al. (2015) τα 

δείγματα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, πλούσια ή φτωχά σε περιεχόμενο CO2. Το 

υπόγειο νερό χαρακτηρίστηκε ως Ca-Mg-HCO3. Μερικά δείγματα είναι 

εμπλουτισμένα σε SO4. Ο τύπος του νερού δείχνει ότι ο υδροφόρος βρίσκεται μέσα 

σε αδρόκοκκα ιζήματα (Gemeni et al. 2015). Σε αναλύσεις δειγμάτων που έγιναν 

(Πίν. 2) σε πηγάδια από βάθη 100 έως πάνω από 200m το νερό χαρακτηρίστηκε ως 

Ca-HCO3. Οι χημική ομοιότητα μεταξύ των δειγμάτων οφείλεται στο γεγονός ότι όλα 

αλληλοεπιδρούν με τα ίδιου τύπου πετρώματα. Επίσης επισημαίνουν δεν έχουν 

παρατηρηθεί σημαντικές διαφορές με το πέρασμα του χρόνου.  

Σύμφωνα με τους Gemeni et al. (2015) παρά τη παρουσία CO2 στον κατώτερο 

υδροφόρο ορίζοντα δεν παρατηρείται σημαντική επίπτωση στη χημική σύνθεση του 

των ανώτερων Νεογενών υδροφόρων. Οι νεογενείς υδροφόροι είναι απομονωμένοι. 

Η κίνηση του αερίου είναι γρήγορη και υπάρχει συνεχόμενη 

επανατροφοδότηση του από το υπόγειο νερό. Η επίδραση στο περιβάλλον είναι 

μόνο τοπική. Μόνο οι βαθύτεροι υδροφόροι φαίνεται να επηρεάζονται σημαντικά 

από το CO2.  

Επίσης τα χημικά στοιχεία των υδροφόρων εξαρτώνται κυρίως από την 

αλληλεπίδραση των νερών με τα γειτονικά πετρώματα. Από τις χημικές αναλύσεις 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι σε όλα τα δείγματα οι τιμές όλων τον χημικών 

στοιχείων με εξαίρεση τα.Fe και το Mn, είναι εντός των ευρωπαϊκών ορίων για τα 

πόσιμα νερά (ΕC 1998). Τα χημικά στοιχεία που βρέθηκαν να έχουν αυξημένες τιμές 

χωρίς να ξεπερνούνε τα ευρωπαϊκά όρια συνδέονται άμεσα με την ορυκτολογία 

(ασβεστιτικά πυριτικά ορυκτά, πυρόξενοι και χλωρίτες) και τα γειτονικά πετρώματα 

της περιοχής. Επιπλέον η παρουσία Fe, Mn, Na, Cl και Br να οφείλεται στη 

παρουσία θερμομεταλικών νερών.  
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Πίνακας 2. χημικές αναλύσεις δειγμάτων με υψηλή συγκέντρωση CO2 (Gemeni, 

2015) 

 
Αναλύσεις που έγιναν σε δείγματα με χαμηλή περιεκτικότητα σε CO2 έδειξαν 

πως ο Fe και το Mn παρουσιάζουν τιμές σε μερικά (μέγιστος Fe 6037 με όριο τα 

200mg/L, μέγιστο Mn 725 με όριο τα 50 mg/L, που ξεπερνούν τα όρια της Ε.Ε. (EC 

1998). 

Αντίθετα, από αναλύσεις που έγιναν από τους (Αναστασόπουλος & Μιχάλοβιτς 

2012) η χημεία του νερού (Πίν. 3) χαρακτηρίστηκε ως Ca-Mg-HCO3 ή Na-Ca-Mg HCO3 

με pH που κυμαίνεται από 5,5 έως 6,7.  

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα δείγματα των αναλύσεων τους 

υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως Na, SO4, F, Al, B, 

Ba, Mn, Ni, Fe, Zn και ΝΟ3. Εκτός από τα νιτρικά, οι περισσότερες τιμές 

αποδίδονται στις υψηλές τιμές του CO2. Επίσης το Ni και το Zn, όπως αναφέρθηκε 

και προηγουμένως, μάλλον οφείλεται στην αλλοίωση των σωληνώσεων, ενώ η 

ανάμειξη των θερμομεταλικών υπόγειων υδάτων πιθανώς να προκαλεί τις υψηλές 

περιεκτικότητες σε Na και Β. Παρά τις γεωργικές επιπτώσεις στις οποίες οφείλεται 
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η αυξημένη τιμή των νιτρικών μόνο μερικά από τα δείγματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για ύδρευση, ενώ τα περισσότερα κρίνονται ακατάλληλα για πόση 

(Αναστασόπουλος & Μιχάλοβιτς 2012).  

 

Πίνακας 3. Χημική σύσταση των δειγμάτων υπογείων υδάτων Φλώρινας. AL = Air 

Liquid Πηγάδια (Θερμομεταλλικά πηγάδια), O = Άλλα πηγάδια, DWL = Πόσιμο νερό 

στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, n.exc = Αριθμός δειγμάτων που υπερέβησαν το 

DWL. (Αναστασόπουλος & Μιχάλοβιτς 2012). 

 
Οι Mandrali et al. (2017) και Voudouris et al. (2018) χαρακτήρισαν το pH των 

νερών από όξινο έως αλκαλικό με τιμές 5,56 έως 7,68 (Πίν. 4) και τον τύπο του 

νερού ως άσβεστο-οξυανθρακικό (Ca-HCO3).  

Οι τιμές ασβεστίου, μαγνησίου και χλωρίου βρέθηκαν εντός των ορίων Ε.Ε 

ενώ σχετικά αυξημένες ήταν οι τιμές του Na γεγονός που πιθανόν οφείλεται σε 

ανθρωπογενή δραστηριότητα. Επίσης, αυξημένες τιμές παρουσίασαν τα νιτρικά και 

τα θειικά ιόντα υπερβαίνοντας τα επιτρεπτά όρια. Και σε αυτή τη περίπτωση οι 

αυξημένες τιμές οφείλονται στην χρήση λιπασμάτων στις καλλιέργειες της 

περιοχής. Η ποιότητα του νερού κρίθηκε κατάλληλη για άρδευση (Mandrali et al. 

2017, Voudouris et al. 2018). 

 

 

Πίνακας 4. Στατιστική ανάλυση σύστασης υδάτων λεκάνης Φλώρινας (Voudouris, 

2018) 
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Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

Το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης οριοθετείται Βορειοανατολικά 

από το Ασβεστοχώρι και τον Χορτιάτη, Νότια και Νοτιοανατολικά από τη Θέρμη και 

τη κοιλάδα του Ανθεμούντα, Δυτικά από την περιοχή του Καλοχωρίου και την Ν. 

Μεσημβρία, ενώ προς Βόρεια από το Δερβένι και το Φίλυρο.  

Η γεωλογία της περιοχής έχει μελετηθεί εκτενώς. Έχουν γίνει χαρτογραφήσεις 

για το ΙΓΜΕ από τους Kockel και Mollat (1968, 1972, 1977) (Geological Map of 

Chalkidiki Peninsula and adjacent areas 1:100.000), τον Π. Αντωνιάδη κ.ά ( 1978), 

τον Η. Σαπουντζή (1969) και J. Mercier (1966). Εκτός από τους γεωλογικούς 

χάρτες, ο Ρόζος Δ. το 1998 συνέταξε τον Τεχνικό-Γεωλογικό χάρτης της περιοχής 

(κλίμακα 1:25.000) με πρωτογενή δεδομένα κυρίως από γεωτρήσεις. Εκτός από τα 

παραπάνω έχουν γίνει χαρτογραφήσεις μικρότερης κλίμακας για διάφορα τεχνικά 

έργα.  

 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Σερβομακεδονική ζώνη 

Η παλαιότερη ζώνη που συναντάται στην περιοχή είναι η Σερβομακεδονική. 

Γεωτεκτονικά αποτέλεσε μια ηπειρωτική μάζα και πιθανολογείται ότι αποτελεί 

κομμάτι της Λαυρασίας. Η Σερβομακεδονική ζώνη ανήκει στην Ελληνική ενδοχώρα. 

Όσον αφορά το πολεοδομικό σύστημα της Θεσσαλονίκης, στο υπέδαφος της 

εντοπίζεται η σειρά Βερτίσκου και στο ανώτερο τμήμα έχουν χαρτογραφηθεί 

μεταγάββροι, μεταδιαβάσες και αμφιβολίτες. Επίσης σε πολλά σημεία 

παρατηρούνται σερπεντινικά σώματα. Τα σώματα αυτά είναι μέλη ενός 

οφειολιθικού συμπλέγματος και εμφανίζονται στη περιοχή με τεκτονικές επαφές. 

Τα ιζήματα που εντοπίζονται στη Σερβομακεδονική μάζα, έχουν ηλικία 

παλαιότερη από το Πέρμιο. Η μεταμόρφωση των ανώτερων πετρωμάτων αντιστοιχεί 

στο Λιθανθρακοφόρο, ενώ από ραδιοχρονολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, 

υπολογίστηκαν ηλικίες από το Παλαιοζωικό έως το Κρητιδικό και οφείλονται σε 

ανάδρομες μεταμορφώσεις.  
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Πιο αναλυτικά, Βόρεια των δήμων Ευκαρπίας και Πεύκων καθώς και των 

κοινοτήτων Αβεστοχωρίου και Εξοχής εντοπίζεται ο σχηματισμός του Βερτίσκου. 

Αποτελείται από διμαρμαρυγιακούς γνεύσιους, διμαρμαρυγιακούς και 

μοσχοβιτικούς σχιστόλιθους και αμφιβολίτες. Επίσης εμφανίζονται παρείσακτες 

κοίτες και φλέβες δολερίτη, μικροί φακοί σερπεντίνη και αποφύσεις γάββρου. 

Επιπλέον σε επαφή και μέσα στα προηγούμενα πετρώματα εντοπίζεται και ο 

πλαγιοκλαστικός-μικροκλινικός γνεύσιος με ηλικία Παλαιοζωική ή και παλαιότερη.  

Περιροδοπική ζώνη 

Εκτός από τη Σερβομακεδονική ζώνη στη περιοχή εντοπίζεται και η 

Περιροδοπική ζώνη η οποία ανήκει στις Εσωτερικές Ελληνίδες. Η Περιροδοπική 

αποτέλεσε την ηπειρωτική κατωφέρεια από τις μάζες της Ελληνικής ενδοχώρας και 

ειδικότερα της Σερβομακεδονικής προς την ωκεάνια περιοχή της ζώνης Αξιού. Από 

αναλύσεις βρέθηκε ότι η ανάδυση της Περιροδοπικής ζώνης έγινε κατά το Κατώτερο 

– Μέσο Ιουρασικό. Οι ενότητες της ζώνης που εντοπίζονται στη περιοχή της 

Θεσσαλονίκης είναι από τη παλαιότερη προς τη νεότερη : Ενότητα Χολομώντα – 

ενότητα Χορτιάτη και Μελισσοχωρίου – και ενότητα Άσπρης Βρύσης.  

Πιο αναλυτικά η ενότητα Μελισσοχωρίου – Χολομώντα χαρακτηρίζεται γενικά 

από σχιστόλιθους, ασβεστόλιθους, ασβεστιτικούς φυλλίτες και ψαμμίτες που 

εξελίσσονται προς τα πάνω σε φλύσχη με ολισθόλιθους. Τα κατώτερα τμήματα της 

ζώνης αποτελούνται από μάρμαρα και ανακρυσταλλωμένους ασβεστόλιθους με 

παρεμβολές φυλλιτών και σερικιτικών σχιστόλιθων με ηλικία Μέσο – Άνω Τριαδικό.  

Προς τα ανώτερα τμήματα οι φάσεις γίνονται καθαρά φυλλιτικές. Τα ανώτερα 

τμήματα της ενότητας αποτελούνται από το φλύσχη της Σβούλας με τουρβιδιτικές 

εναλλαγές μετά-ιζημάτων. Μέσα στα ιζήματα παρατηρούνται μεγάλοι ολισθόλιθοι 

τριαδικών μαρμάρων. Η ηλικία των ανώτερων τμημάτων είναι κάτω – μέσο 

Τριαδικό.  

Επίσης εντοπίζεται, νότια των φυλλιτών και βόρεια του πολεοδομικού 

συγκροτήματος, η ομάδα της Σβούλας με ηλικία Τριαδικό – Μέσο Ιουρασικό και 

αποτελείται από α) ερυθροκάστανους, λεπτό έως μεσόκοκκους χαλαζίτες β) 

σιδηρούχους και σκοτεινότεφρους, λεπτοστρωματώδεις ασβεστιτικούς χαλαζιτικούς 



   
COMETECH–CN1–SO1.2–SC027 

Environmental data collection: Thessaloniki-Florina 
 

 

The project is co-funded by the European Union and  
by the National Funds of the participating countries  Page 24 

ψαμμίτες με ενστρώσεις από σκοτεινότεφρους φυλλίτες, γ) τοπικά γραφιτικούς 

σχιστόλιθους και σκοτεινότεφρες ταινίες από ψαμμιτικούς ασβεστόλιθους. 

Στις κοινότητες των Πεύκων, Αβεστοχωρίου και Εξοχής εντοπίζονται οι 

φυλλίτες. Είναι σκοτεινότεφροι έως μαύροι, γραφιτικοί και μερικώς γρανατούχοι. 

Επίσης παρατηρούνται μικρές ενστρώσεις χαλαζιτών ή ασβεστιτικών ψαμμιτών. 

Βορειοανατολικά του πολεοδομικού συγκροτήματος, μέσα στους χαλαζίτες και 

νοτιότερα των φυλλιτών βρίσκονται οι ανακρυσταλλωμένοι ασβεστόλιθοι. Είναι 

λευκοί ή ελαφρά ιώδεις, παχυστρωματώδεις έως λεπτοστρωματώδεις με χαλαζιακά 

– σερικιτικά μάρμαρα και ασβεστιτικούς σχιστόλιθους με ενστρώσεις μαύρων 

φυλλιτών.  

Όσον αφορά την ενότητα Άσπρης Βρύσης – Χορτιάτη αποτελείται από 

στρώματα μαρμάρων και μετακλαστικών ιζημάτων με ηλικία Περμοτριαδικό. Στη 

ενότητα έχουν εντοπιστεί γραφιτικοί φυλλίτες, χλωριτικοί – επιδοτιτικοί και 

σερικιτικοί σχιστόλιθοι με φακοειδής ενστρώσεις μαρμάρων. Μέσα σε αυτές τις 

σειρές βρίσκονται τα οφειολιθικά σώματα. Εκτός από τα τυπικά βασικά και 

υπερβασικά πετρώματα όπως γάββροι , σερπεντινίτες, διορίτες και διαβάσες 

εντοπίζονται και μεταμορφωμένοι διορίτες, γρανοδιορίτες και γρανίτες που 

μεταμορφώθηκαν κατά τη πρασινοσχιστολιθική φάση πριν από 113 m.y. και είχε ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία των πράσινων επιγνευσίων της πόλης (Σαπουντζής 

1969).  

Πιο αναλυτικά, στην ευκαρπία και βόρεια από το Ασβεστοχώρι και την Εξοχή 

συναντώνται οι αμμούχοι αργιλικοί σχιστόλιθοι με ηλικία Κατώτερο – Μέσο 

Ιουρασικό. Η σειρά αποτελείται από ελαιοπράσινους, λεπτόκοκκους, 

λεπτοστρωματώδεις ψαμμίτες και σκούρους ερυθρούς αργιλικούς σχιστόλιθους. 

Επίσης παρατηρούνται ενστρώσεις από μαύρους ορίζοντες πυριτόλιθων και 

φακοειδή στρώματα σερικιτιωμένου και χλωριτιωμένου δολερίτη. Η σειρά έχει 

υποστεί μεταμόρφωση σε χλωριτικό – επιδοτιτικό χαλαζίτη, χαλαζιακό – σερικιτικό 

σχιτόλιθο, μετά-αρκόζες, χλωριτικούς σχιστόλιθους, καστανοπράσινους φυλλίτες, 

μαύρα στρώματα κερατολίθου και ουραλιτιωμένα και χλωριτιωμένα βασικά 

εκρηξιγενή πετρώματα. 

Επιπλέον μέσα στα ιζήματα που αναφέρθηκαν εντοπίζονται φλέβες χαλαζία 

παράλληλες στα επίπεδα σχιστότητας. 
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Στις ίδιες περιοχές που εμφανίζονται οι προηγούμενοι σχηματισμοί αλλά 

νοτιότερα, εμφανίζονται οι ανακρυσταλλωμένοι ασβεστόλιθοι με ηλικία Μέσο – 

Ανώτερο Τριαδικό. Εντοπίζονται με τη μορφή τεκτονικών φακών ή ενστρώσεων 

μέσα στη σειρά Χορτιάτη και στους φυλλιτικούς αργιλικούς σχιστόλιθους.  

Στη προηγούμενη περιγραφή των πετρωμάτων αναφέρθηκαν και σειρές 

πυριγενών πετρωμάτων, τα οποία διακρίνονται ανάλογα με τη σχιστότητα τους.  

Στα πετρώματα χωρίς σχιστότητα ανήκει ο γάββρος με ηλικία Άνω Ιουρασικό. 

Εντοπίζεται στην περιοχή της Ευκαρπίας και στα Βόρεια του δήμου των Πεύκων. 

Βρίσκεται σε επαφή με τη ψαμμιτομαργαϊκή σειρά του Νεογενούς στα Νότια ενώ 

στα Βόρεια με την ενότητα Άσπρης Βρύσης – Χορτιάτη. Μαζί με τον τυπικό γάββρο 

εντοπίζονται λεπτόκοκκοι δολερίτες και ισχυρά εξαλλοιωμένοι και λατυποποιημένοι 

γάββροι.  

Τα πυριγενή πετρώματα με σχισμό έχουν Μεσοζωική ηλικία και αποτελούν τη 

μαγματική σειρά του Χορτιάτη. Από τα νεότερα  προς τα παλαιότερα συναντώνται 

α) οι γνευσιοι – επιγνέυσιοι – πρασινοσχιστόλιθοι οι ποίοι εντοπίζονται στη βόρεια 

Θεσσαλονίκη (Γ’ Δημοτικό Διαμέρισμα, Συκιές, όρια Νεάπολης, Άγ. Παύλο, 

Ευαγγελίστρια, Σαράντα Εκκλησιές) και συνεχίζουν προς τα βόρεια του 

Πανοράματος. Σύμφωνα με τον Σαπουντζή (1969) οι επιγνεύσιοι προέρχονται από 

χαλαζιακούς διορίτες. β) από τον γάββρο ο οποίος εμφανίζεται ανατολικά των 

συνοικισμών Αγ. Παύλου, Ευαγγελίστρια, Σαράντα Εκκλησιές και Τριανδρία, γ) από 

τη γαββρική σειρά του Λαναριού στη περιοχή του Πανοραμάτος η οποία συνεχίζει 

προς τα ΝΑ, δ) την υπερβασική σειρά με δουνίτες και περιδοτίτες η οποία 

εντοπίζεται στην περιοχή της Εξοχής και νοτιότερα αυτής, νοτιότερα του 

Πανοράματος, ανατολικά από το Τριάδι και Βόρεια από τη Νέα Ραιδεστό 

Το υπόβαθρο που αναλύθηκε παραπάνω καλύπτεται από ιζήματα και οι 

ηλικίες τους είναι από το Ανώτερο Μειόκαινο έως το Ολόκαινο. Πιο αναλυτικά από 

τα νεότερα στα παλαιότερα: 

Α) Ολοκαινικές είναι οι αποθέσεις στις κοίτες ποταμών. Αποτελούνται από 

αμμούχες αργίλους, άμμους και ψηφίδες. Εντοπίζονται στην Ευκαρπία, την 

Σταυρούπολη και κατά μήκος του ρέματος του Δενδροποτάμου. Μέσα στη πόλη 

εντοπίζονται στη περιοχή του Ν.Σ.Σ. β) ακολουθούν οι προσχώσεις κοιλάδων στη 

περιοχή του Ανθεμούντα και αποτελούνται κυρίως από αμμούχες αργίλους. γ) στο 
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κέντρο της πόλης, το Ελευθέριο, τη Μενεμένη και τους Αμπελόκηπους συναντώνται 

οι Ολοκαινικές αποθέσεις. Βρίσκονται σε επαφή με τη θάλασσα ενώ εντοπίζονται 

και στη περιοχή του αεροδρομίου στο δήμο Θερμαϊκού. Αποτελούνται από 

αδιαίρετες παράκτιες αποθέσεις, προσχώσεις πεδιάδων και ερυθρές αργίλους με 

ασβεστιτικά συγκρίματα. Στη βάση αυτών επικρατούν κροκαλοπαγή σχηματισμοί.  

 

ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ 

ΟΛΟΚΑΙΝΟ 

Κομμάτι των Ολοκαινικών αποθέσεων είναι και οι ιστορικές επιχωματώσεις ή 

το αρχαιολογικό στρώμα. Εντοπίζονται στο κέντρο κάτω από την Αγ. Δημητρίου και 

εντός των Βυζαντινών τειχών. Οι ιστορικές επιχωματώσεις αποτελούνται από 

οικιστικά τμήματα και τις καταστροφές τους που έλαβαν χώρα κατά τους 

Ρωμαϊκούς και Βυζαντινούς χρόνους καθώς και κατά τη περίοδο της 

Τουρκοκρατίας. Τα θραύσματα αυτών των περιόδων βρίσκονται αναμεμιγμένα με 

τον ιλυώδη ορίζοντα ενώ εντοπίζεται και στρώματα καύσης.  

Στην ακτογραμμή στη περιοχή της Καλαμαριάς, Αρετσού και Αεροδρόμιου 

εμφανίζονται οι χαλαρές παράκτιες άμμοι μικρού πάχους. Τέλος στο τμήμα της Νέας 

Παραλίας βρίσκεται στρώμα λεπτομερών χαλαρών τεταρτογενών ιζημάτων με 

οργανικά  

ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ 

α) Στη περιοχή της θέρμης, της Ν. Ραιδεστού και το Δερβένι βρίσκεται το 

κατώτερο σύστημα αναβαθμίδων το οποίο αποτελείται από χαλίκια και άμμο κάτω 

από το αργιλώδες κάλυμμα.  

Β) Το ανώτερο σύστημα αναβαθμίδων αποτελείται από ψηφίδες και κροκάλες 

με πηλό ή αμμώδη άργιλο και εντοπίζεται στο Ασβεστοχώρι και την Εξοχή. 

Γ) Τέλος εντοπίζονται τα ριπίδια προσχώσεων  
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ΝΕΟΓΕΝΕΣ 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟ – ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΟ 

Α) Βορειοανατολικά του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, στις 

περιοχές της Ευκαρπίας, Νεάπολη, Συκιές, Καλαμαριά, Τούμπα, Χαριλάου, Δελφών, 

Θέρμη και στο Δ. Θερμαϊκού, εντοπίζεται η ψαμμιτομαργαϊκή σειρά με ψαμμίτες και 

τοπικά κροκαλοπαγή με διασταυρούμενη στρώση. Σύμφωνα με τους Σαπουντζή 

(1969) και Συρίδη (1990) μέσα στη ψαμμιτομαργαϊκή σειρά παρατηρούνται 

αμμώδεις στρώσεις με ηφαιστειακά υλικά προερχόμενα από τα ηφαιστειακά κέντρα 

του Βόρα και της Αλμωπίας. 

Β) Στη περιοχή του Ευόσμου, της Σταυρούπολης, της Πολίχνης, στο κέντρο 

κάτω από το αρχαιολογικό στρώμα, στην Άνω Τούμπα, Τριανδρία και Πυλαία αλλά 

και ανατολικά από πανόραμα μέχρι θέρμη συναντάμε τη σειρά των ερυθρών 

αργίλων . η σειρά αυτή βρίσκεται κατά τόπους σε επαφή με το υπόβαθρο. 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Αναλύσεις που έγιναν από τους Fytianos et al. (2004) σε περιοχές που 

καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το νομό Θεσσαλονίκης έδειξαν ότι σε κάποιες περιοχές 

οι τιμές των ΝΟ3 ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια για το πόσιμο νερό. Επίσης οι τιμές 

του As βρέθηκαν, σε πολλές περιοχές, να ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια της Ε.Ε 

σύμφωνα με την οδηγία 98/83. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΘ 

Τα υπόγεια ύδατα κάτω από το χώρο των εγκαταστάσεων του ΑΠΘ 

προέρχονται από το ρέμα των Σαράντα Εκκλησιών το οποίο ενώνεται με το ρέμα 

του Αγίου Παύλου στο ύψος της ΔΕΘ. Τα συγκεκριμένα ρέματα κατά τη διάρκεια 

του μεσοπολέμου επιχωματώθηκαν με σκοπό τη δημιουργία κατοικιών και δρόμων 

με αποτέλεσμα την υπόγεια ροή των υδάτων τους. 
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Κατά τους Lazaridou et al (2014) ύστερα από αναλύσεις σε ύδατα από φρεάτια 

σε χώρους του ΑΠΘ, προέκυψε ότι ο υδροφόρος βρίσκεται σε βάθος μεταξύ 0.20 

και 10m ανάλογα με το που βρίσκεται το κάθε αντλιοστάσιο. Η στάθμη του 

υδροφόρου καθορίζεται από τη διαχείριση των έργων του ΜΕΤΡΟ για να γίνονται οι 

εργασίες σε ξηρό περιβάλλον. Οι έλεγχοι για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού 

έδειξαν ότι, εκτός από ένα δείγμα που λήφθηκε από το αντλιοστάσιο του 

Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, είναι κατάλληλο τουλάχιστον για άρδευση περιαστικών 

χώρων.  
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Εικόνα 7 Αποτελέσματα χημικών αναλύσεων από Fytianos and Christophoridis 2004 
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Εικόνα 8 Συγκεντρώσεις As στο πόσιμο νερό (ppm) (Fytianos and Christophoridis 

2004) 

 
Εικόνα 9 Συγκεντρώσεις νιτρικών στο πόσιμο νερό (ppm) (Fytianos and 

Christophoridis 2004) 
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ΛΕΚΑΝΗ ΑΞΙΟΥ 

Σύμφωνα με τους Katsoyiannis and Katsoyiannis (2006) σε αναλύσεις που 

έγιναν στη Χαλάστρα, το Ανατολικό, τα Κύμινα, τα Μάλγαρα και τα Βράχια σε νερά 

από υδροφορείς σε βάθος 70-170 m έδειξαν ότι τα νιτρικά άλατα και ο σίδηρος δεν 

ξεπερνούνε τα επιτρεπτά όρια της Ε.Ε. Αντίθετα οι τιμές των οξειδίων του Mn 

ξεπερνούν το επιτρεπτό όριο των 50μg/L. Όσον αφορά βαρέα μέταλλα όπως 

κάδμιο, χρώμιο και μόλυβδο, από αυτά μερικά βρέθηκαν να ξεπερνούν τα 

επιτρεπτά όρια. Το κάδμιο σε κάποιες γεωτρήσεις βρέθηκε σε συγκεντρώσεις πάνω 

από 5μg/L, αντίστοιχα ο μόλυβδος με τιμές πάνω από 10μg/L. Αντίθετα το Cr δεν 

βρέθηκε να ξερνάει τα επιτρεπτά όρια των 50μg/L. 

 

 

 
Εικόνα 10 Μέρος των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων από (Katsoyiannis 

and Katsoyiannis 2006) 

 

Στην ίδια λεκάνη, στη περιοχή της Χαλάστρας και του χωριού Αξιού έγιναν 

χημικές αναλύσεις σε υπόγεια ύδατα από το υδροφορέα που βρίσκεται σε βάθος 

130-300 m. 
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Εικόνα 11 των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων από (Katsoyiannis et al. 

2007) 

Οι αναλύσεις έδειξαν ότι οι συγκεντρώσει Mn είναι αυξημένες με μέγιστη τιμή 

1.23mg/L οι οποίες ξεπερνάνε τα επιτρεπτά όρια  της Ε.Ε για το πόσιμο νερό 

(European Commission Directive 98/83, 1998). Ο συνολικός οργανικός άνθρακας 

είναι σχετικά χαμηλός. Επίσης οι συγκεντρώσεις του As ξεπερνάνε το επιτρεπτό 

όριο για το πόσιμο νερό (10μg/L).  

Τέλος μετρήσεις για το ουράνιο έδειξαν χαμηλές τιμές. Το βόριο έδειξε τιμές 

κάτω από 1mg/L το όποιο είναι και το ανώτατο όριο κατά την οδηγία της Ε.Ε. 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, βαρέα μέταλλα όπως κάδμιο, μόλυβδος και 

αντιμόνιο μετρήθηκαν κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας με τιμές 5, 10, 5 μg/L 

αντίστοιχα. Το σελήνιο μετρήθηκε κάτω από το επιτρεπτό όριο των 10μg/L. 

(Katsoyiannis et al. 2007). 

 

ΛΕΚΑΝΗ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 

Η λεκάνη του Ανθεμούντα βρίσκεται 15 km Νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης. 

Περιλαμβάνει τον ποταμό Ανθεμούντα και τα χωριά Θέρμη, Σουρωτή, Αγία 
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Παρασκευή και εκτείνεται Νοτιοανατολικά στη χερσόνησο της Χαλκιδικής. Στα 

χωριά που προαναφέρθηκαν έχουν εντοπιστεί φυσικές θερμές πηγές σε βάθος 

300m, οι οποίες τα τελευταία 30 χρόνια, χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς 

σκοπούς ή για εμφιάλωση ανθρακούχων νερών (Minissale et al., 1989). Οι 

παραπάνω γεωθερμικές πηγές αναβλύζουν διαμέσου χημικών ιζημάτων τύπου 

τραβερτίνη και έχουν άμεση σχέση με τα ενεργά ρήγματα διεύθυνσης ΔΒΔ-ΑΝΑ.  

Σύμφωνα με τους γεωλογικούς σχηματισμούς, ο τύπος του υδροφόρου 

ορίζοντα διακρίνεται σε τρείς κατηγορίες α) υδροφόρος σε κατακερματισμένα 

πετρώματα β) καρστικός υδροφόρος και γ) πορώδης υδροφόρος (Vargemezis and 

Fikos 2010, Kazakis et al 2013, Pavlou et al. 2013, Kazakis 2014). Σύμφωνα με των 

Kazakis (2014) ο πορώδης υδροφόρος καλύπτει έκταση 180 km2. Ο πορώδης 

υδροφόρος χωρίζεται στον ανώτερο ελεύθερο υδροφόρο με μέσο πάχος 80m και 

στο κατώτερο υπό πίεση υδροφόρο που βρίσκεται σε βάθος 150m στη περιοχή 

Θέρμης-Βασιλικών (Noli et al., 2016).  

Ο υπόγειος υδροφορέας αποτελεί βασική τροφοδοσία νερού για οικιακή, 

βιομηχανική, αρδευτική και κτηνοτροφική χρήση στην ευρύτερη περιοχή. Εξαιτίας 

της ανθρώπινης δραστηριότητας, η ποιότητα των νερών έχει υποβαθμιστεί 

παρουσιάζοντας υψηλές τιμές νιτρικών (Kazakis and Voudouris 2015). Επίσης έχει 

υποβαθμιστεί από την υφαλμήρωση που έχει υποστεί ο υδροφορέας κυρίως στις 

παράκτιες περιοχές, από τα γεωθερμικά ρευστά και της γεωγενείς διαδικασίες 

(παρουσία βαρέων μετάλλων) (Kazakis et al., 2015). 

Από χημικές αναλύσεις σε δείγματα νερού από τις θερμές πηγές και από νερά 

γεωτρήσεων προέκυψε ότι: η θερμοκρασία των νερών από τις θερμές πηγές ήταν Τ 

23-28 οC, έχουν σχετικά χαμηλό pH 6.2-7.3. Είχαν χαρακτηριστική μυρωδιά από το 

SO2 και περιείχαν υδρόθειο σε περιεκτικότητα 60 με 70 vol. %., επίσης οι τιμές 

μεθανίου ήταν 0 με 30 vol% και το διοξείδιο του άνθρακα 0 με 20vol% στην αέρια 

φάση (Nimfopoulos et al., 2002).  

Επίσης τα δείγματα βρέθηκαν κορεσμένα σε Na, K, Cl, F, Br, NO2, B, και HCO3 

και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσαν τα όρια της Ε.Ε για το πόσιμο νερό (HGN 

2001). Επίσης βρέθηκαν εμπλουτισμένα σε τοξικά στοιχεία όπως As, Mn, Si, Li. 

Επίσης κατά τη ξηρή περίοδο παρατηρήθηκε αύξηση στο περιεχόμενο Na, Cl, F, As, 
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Mn και NO2 υποβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο τη ποιότητα του νερού 

(Nimfopoulos et al., 2002). 

 

 
Εικόνα 12 Αποτελέσματα χημικών αναλύσεων από πηγές και γεωτρήσεις 

(Nymfopoulos et al. 2002) 

Στις αναλύσεις που έγιναν από τις γεωτρήσεις (βάθη από 80-250m) των 

υπόγειων υδάτων παρατηρήθηκε ότι τα νερά έχουν υψηλότερο pH. Γενικά 

περιείχαν πολύ μικρότερα ποσοστά σε Na, K, B, Cl, και NO2. Επίσης μειωμένες τιμές 

σε Ca, HCO3, F, Mn, PO4 και SIO4 αλλά περισσότερο SO4 και Fe (Nimfopoulos et al., 

2002). 
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Εικόνα 13 Αποτελέσματα χημικών αναλύσεων από υπόγεια νερά (Nymfopoulos et al. 

2002) 

 

Σύμφωνα με τους Noli et al (2016) από αναλύσεις που έγιναν σε δείγματα 

νερού από τον υπόγειο υδροφορέα στη περιοχή Θέρμη-Βασιλικά για τον εντοπισμό 

ουρανίου, βρέθηκε ότι οι συγκεντρώσεις ουρανίου κυμαίνονται από 1.7 μέχρι 14.5 

μg L-1. Υψηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στον ανώτερο υδροφορέα της περιοχής. 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς η παρουσία ουρανίου οφείλεται σε φυσικές 

διεργασίες. Ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση όπου οι τιμές ουρανίου 

αυξάνονται από την εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων (Zielinski et al., 2006) στην 

ευρύτερη περιοχή. 

Αντίστοιχες αναλύσεις που έγιναν στη περιοχή της Θέρμης από τους Tzamos et 

al (2014) έδειξαν ότι οι τιμές των παραμέτρων TOC (συνολικός οργανικός 

άνθρακας), CN-(κυανίδια), Sb, Cd, Hg, Se και Mn ήταν κάτω από τα όρια 

ανίχνευσης. Τα νιτρικά και νιτρώδη άλατα καθώς και η αμμωνία βρέθηκαν γενικά 

κάτω από τα επιτρεπτά όρια. Αντίστοιχα με τα βαρέα μέταλλα Hg, Pb, Cr, Mn έτσι 

και οι τιμές των μεταλλοειδών As, Sb βρέθηκαν χαμηλότερες των επιτρεπτών 

ορίων.  
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Εικόνα 14 Αποτελέσματα χημικών αναλύσεων (Tzamos et al. 2014) 
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