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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ  
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Αρχή Σχεδιασμού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - 
Αγίου Κοσμά είναι το ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ.  

Φορέας Σχεδιασμού του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού - Αγίου Κοσμά είναι η εταιρεία HELLINIKON GLOBAL I SA. Η ανώνυμη εταιρεία 
«HELLINIKON GLOBAL I S.A.», που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, θυγατρική της ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία «LAMDA DEVELOPMENT S.A.», έχει υπογράψει με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε. την από 14.11.2014 σύμβαση αγοραπωλησίας του 100% του 
μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».  

Η παρούσα Υδρογεωλογική Μελέτη Εφαρμογής Τεχνητού Εμπλουτισμού συντάσσεται στα πλαίσια 
της "Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των ζωνών ανάπτυξης, περιοχών προς 
πολεοδόμηση και του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής (Υπεύθυνος Μελετητής / 
Συντονιστής Μελετών: ENVECO Α.Ε.) " και ανατέθηκε στον Γεωλόγο ΠΕΡΛΕΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, από την 
"LAMDA  DEVELOPMENT S.A." 

Η παρούσα Υδρογεωλογική Μελέτη Εφαρμογής Τεχνητού Εμπλουτισμού εκπονήθηκε σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β), και των τροποποιήσεων αυτής 
(Κ.Υ.Α. 191002/2013 ΦΕΚ 2220Β)  περί ‘‘Καθορισμού μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις’’, για τη διάθεση 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων προς άρδευση επαναχρησιμοποίηση χωρίς περιορισμούς 
(απεριόριστη). 

Σκοπός της μελέτης είναι η διαπίστωση και αξιολόγηση των επιδράσεων στα Υπόγεια Υδατικά 
Συστήματα της περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά από τη διάθεση των 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για απεριόριστη άρδευση και έμμεσο τεχνητό εμπλουτισμό, 
δεδομένου και του ότι ο χώρος διάθεσης βρίσκεται εντός των ορίων του Υπόγειου Υδατικού 
Συστήματος Λεκάνης Κηφισού (ΥΥΣ, EL0600110). 

Για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης συνεργάστηκαν με το μελετητή Βασίλη Περλέρο, Γεωλόγο, οι 
Γεωλόγοι Αργυρίου Δημήτριος και Ευσταθία Δρακοπούλου. 

 

1.1 Αντικείμενο μελέτης - Μεθοδολογία 

Η παρούσα Ειδική Υδρογεωλογική μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια των παραπάνω αναφερόμενων 
διατάξεων και αποτελεί υποστηρικτική μελέτη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Η μελέτη εκπονήθηκε με την εκτέλεση σειράς γεωλογικών εργασιών οι οποίες περιλαμβάνουν: 

 Συλλογή, μελέτη και αξιολόγηση υφιστάμενων γεωλογικών - υδρογεωλογικών στοιχείων, 
μετρήσεων, τεχνικών εκθέσεων και μελετών, που αναφέρονται στην περιοχή και αφορούν το 
αντικείμενο της μελέτης. Παρουσίαση των μορφολογικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών και 
τεκτονικών συνθηκών που επικρατούν στη λεκάνη απορροής και στην στενή περιοχή μελέτης, με 
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λεπτομέρεια αντίστοιχη της κλίμακας που χρησιμοποιείται. Αναφορά στο σεισμοτεκτονικό 
πλαίσιο. Αναφορά σε κλιματολογικά στοιχεία.  

 Σχέση της υπόγειας υδροφορίας με επιφανειακά συστήματα (αλληλοτροφοδοσία, διηθήσεις, 
εκφορτίσεις) και αλληλοσύνδεση με εξαρτώμενα ΕΥΣ και οικοσυστήματα.  

 Διάγνωση των φυσικών μηχανισμών των γεωλογικών στρωμάτων ως προς τη δυνατότητα τους 
να προστατέψουν την υπόγεια υδροφορία από τη ρύπανση (διαπερατότητα υπερκείμενων 
στρωμάτων, πάχος αυτών, διάγνωση μηχανισμών απομείωσης της πιθανής ρύπανσης, 
απορρόφησης, διάχυσης κλπ). Διερεύνηση και εκτίμηση μηχανισμού διάλυσης των ρύπων σε 
συνδυασμό με τη δυναμικότητα και την επαναπλήρωση της υπόγειας υδροφορίας.  

 Λεπτομερή περιγραφή της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών 
συστημάτων της περιοχής. Διερεύνηση της εξέλιξης της πιθανής ποιοτικής επιβάρυνσης του 
υδροφορέα  με βάση μετρήσεις από υφιστάμενες υδρογεωλογικές μελέτες και το υφιστάμενο 
δίκτυο παρακολούθησης της ΕΓΥ  ή άλλες πηγές.  

 Διάγνωση χημισμού υπόγειας υδροφορίας  
 Αναγνώριση των υπερκείμενων της υπόγειας υδροφορίας στρωμάτων 
 Βάθος ανάπτυξης της υπόγειας υδροφορίας. Μετρήσεις στάθμης  
 Διαχωρισμός των επιμέρους υπόγειων υδροφοριών.  

 

1.2 Περιεχόμενα Μελέτης 
Η παρούσα Ειδική Υδρογεωλογική Μελέτη αποτελείται από τα ακόλουθα κεφάλαια:  

 Κεφάλαιο 2: Γεωμορφολογικές - Γεωλογικές Συνθήκες 

 Κεφάλαιο 3: Μετεωρολογικές Συνθήκες 

 Κεφάλαιο 4: Υδρογεωλογικές Συνθήκες 

 Κεφάλαιο 5: Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων για απεριόριστη άρδευση -Έμμεσος  
Τεχνητός Εμπλουτισμός 

 Κεφάλαιο 6: Προβλεπόμενη διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων για απεριόριστη άρδευση 
εφαρμογή έμμεσου τεχνητού εμπλουτισμού 

 Κεφάλαιο 7: Αξιολόγηση επιπτώσεων στους υπόγειους υδατικούς πόρους - Δίκτυο 
παρακολούθησης 

Η Υδρογεωλογική Έκθεση συνοδεύεται από τους ακόλουθους Χάρτες, στους οποίους αποτυπώνονται 
όλα τα στοιχεία των παρατηρήσεων των επιτόπου ερευνών και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
αυτών: 

ΧΑΡΤΕΣ ΑΥΞΟΥΣΑ ΑΡΙΘΜ ΧΑΡΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Υδρολιθολογικός Χάρτης με Υδρογεωλογικά στοιχεία 001 1:10.000 
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1.3 Γεωγραφική θέση του έργου - Στοιχεία περιοχής Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) 
 

Η περιοχή ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, βρίσκεται εντός της 
ευρύτερης περιοχής του Λεκανοπέδιου της Αθήνας και χωροθετείται ανάμεσα στις νότιες απολήξεις 
του όρους Υμηττός και το Σαρωνικό Κόλπο. 

Ο Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού – Αγίου Κοσμά (περιοχή μελέτης) εντάσσεται διοικητικά στην 
Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα σε τρεις 
Δήμους, αυτούς του Αλίμου (βόρεια), του Ελληνικού – Αργυρούπολης (βορειοανατολικά) και της 
Γλυφάδας (νότια), το μεγαλύτερο τμήμα του οποίου ανήκει εντός των ορίων του Δήμου Ελληνικού 
Αργυρούπολης. 

Η συνολική επιφάνεια του ΣΟΑ του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά είναι 
6.008.076,24 m2. 

Στην παρούσα έκθεση εξετάζονται όλες οι  περιοχές όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση έγκρισης 
του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά, 
Περιφέρεια Αττικής ΦΕΚ 35/ΑΑΠ/1.03.2018. 

Ως προς τη θέση της, η περιοχή μελέτης εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό άκρο του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος της Αθήνας, στις ΝΔ παρυφές του όρους Υμηττού, και περίπου στο κέντρο του 
παραθαλάσσιου νοτιο-ανατολικού τμήματος της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας. 
Καταλαμβάνει μία σχετικά επίπεδη έκταση με κάποιες μικρές εξάρσεις που εντοπίζονται στο 
βορειοανατολικό τμήμα της.  Το ακίνητο βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τα οικιστικά κέντρα 
Γλυφάδας, Ελληνικού- Αργυρούπολης και Αλίμου και πλησίον των αντίστοιχων του Πειραιά, του 
Παλαιού Φαλήρου και της Νέας Σμύρνης αλλά ταυτόχρονα έχει μικρή απόσταση από μείζονες 
εξωαστικές ζώνες πρασίνου (Ορεινός Όγκος Υμηττού). Η ανταγωνιστική του θέση επιτείνεται 
εξαιτίας της μικρής χιλιομετρικής απόστασης από τους κύριους συγκοινωνιακούς κόμβους (27 χλμ. 
από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, 15 χλμ. από τον πλησιέστερο σιδηροδρομικό σταθμό Λαρίσης και 8 
χλμ. από το λιμάνι του Πειραιά και τον Σταθμό του Ηλεκτρικού) και μόλις 12 χλμ. από το κέντρο της 
Αθήνας και κυρίως εξαιτίας της προσιότητάς της (ποιότητα οδικού δικτύου, συνεκτικότητα, 
προσπελασιμότητα κ.λπ.).  

Αναφορικά με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης, αφενός ως βασικό στοιχείο της 
ταυτότητας και της κληρονομιάς του τόπου και αφετέρου ως παράγοντας καθορισμού των διαφόρων 
καταλληλοτήτων της γης για συγκεκριμένες χρήσεις γης, ισχύει (πέρα από τα αναντίρρητα 
πλεονεκτήματα που της εξασφαλίζει η θέση της επί του θαλασσίου μετώπου καθώς και στους 
πρόποδες του ορεινού όγκου του Υμηττού) ότι: στην περιοχή του ακινήτου δεν περιλαμβάνονται 
βιότοποι ειδών που κινδυνεύουν από εξαφάνιση ή προστατεύονται από την εθνική ή την κοινοτική 
νομοθεσία καθώς επίσης εντός της περιοχής μελέτης δεν εντοπίζεται προστατευόμενη περιοχή. Θα 
πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι λόγω της προγενέστερης χρήσης της, αυτής του αεροδρομίου 
(περίπου το 46% της συνολικής επιφάνειας καλύπτεται από τεχνητές επιφάνειες – έργα - 2.870 στρ. 
ασφαλτικές, επιστρώσεις σκυροδέματος ), η περιοχή δεν φέρει χαρακτηριστικά ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους τα οποία να είναι σε θέση να αποτελέσουν θώκους σημαντικών ειδών χλωρίδας ή 
πανίδας.  Επίσης, στην περιοχή του Αγίου Κοσμά, στο χώρο των εγκαταστάσεων ιστιοπλοΐας και στο 
χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι ιδιαιτέρως εμφανής η ανθρώπινη παρέμβαση με την 
παρουσία τεχνητών επιχώσεων σε όλη την έκταση. Σχετικά με τους υδατικούς πόρους, εντός των 
ορίων της περιοχής του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού διέρχονται οι χείμαρροι Τράχωνες στο 
βόρειο όριο της περιοχής (στο μεγαλύτερο μήκος του είναι διευθετημένος) και Αεροδρομίου στη 
νότια πλευρά της έκτασης (σήμερα τα μόνα ίχνη της παλαιάς κοίτης του εμφανίζονται στην περιοχή 
της Ευρυάλης και εντός του χώρου της Υ.Π.Α.). Επισημαίνεται, ακόμα, ότι ολόκληρη η περιοχή της 
ακτογραμμής έχει διαμορφωθεί τεχνητά κατά τα τελευταία 45 χρόνια. 
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Επιπρόσθετα, ως προς το δομημένο περιβάλλον της περιοχής μελέτης, η υφιστάμενη κατάσταση 
και εικόνα του χώρου του πρώην Αεροδρομίου παρουσιάζεται σήμερα σύνθετη και συνολικά 
προβληματική. Στο χώρο υπάρχει μεγάλος αριθμός κτηριακών υποδομών και κατασκευών, που 
ανάγονται σε διάφορες χρονικές περιόδους: περίοδος λειτουργίας του Αερολιμένα, Ολυμπιακή 
περίοδος, μεταγενέστερη περίοδος. Αντίστοιχα, η παράκτια ζώνη (δύο τμήματα του Αγίου Κοσμά) 
χαρακτηρίζεται από περιορισμένη πρόσβαση στη θάλασσα, συνοδευόμενη από προβλήματα  
λειτουργικότητας.  Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, λόγω των διαδοχικών παραχωρήσεων που έχουν 
συντελεστεί σε φορείς είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου, έχει δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερα 
σύνθετο καθεστώς ως προς τη λειτουργία του χώρου. Οι παραχωρήσεις αυτές έχουν οδηγήσει στον 
κατακερματισμό του χώρου, στον επιμερισμό της διαχείρισης του ακινήτου σε διάφορους φορείς, 
στη δυσκολία προσπέλασης από τη μία περιοχή στην άλλη, καθώς και στην εγκατάλειψη περιοχών, 
ενδιάμεσων, των παραχωρηθέντων τμημάτων. Στην εικόνα της υποβάθμισης - παρακμής του χώρου 
συμβάλλει αποφασιστικά η ύπαρξη των πολλών παλαιών αλλά και νέων αυθαίρετων ή πρόχειρων, 
κακής ποιότητας κατασκευών, οι οποίες καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα του χώρου και έχουν την 
τάση να επεκτείνονται, τόσο στο χώρο του πρώην αεροδρομίου όσο και στην  παράκτια ζώνη.  

 

Εντούτοις, το δομημένο περιβάλλον της περιοχής χαρακτηρίζεται και από την ύπαρξη κτηρίων και 
αρχαιολογικών χώρων που εντοπίζονται εντός της περιοχής, με αναγνωρισμένη πολιτιστική αξία 
και τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην πρόταση αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού 
όπως αυτά αναφέρονται στην απόφαση έγκρισης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά, Περιφέρεια Αττικής ΦΕΚ 35/ΑΑΠ/1.03.2018. 

 

Συμπερασματικά : 

 Από τη συνολική έκταση των 6.205.677,31τ.μ. το μεγαλύτερο τμήμα (80%) καλύπτεται από 
ελεύθερους χώρους (τεχνητές – σκληρές και μαλακές επιφάνειες), οι οποίοι έχουν 
εγκαταλειφθεί. 

 Η βλάστηση εμφανίζεται τοπικά και καλύπτει μόνο το 13% της έκτασης του ακινήτου.  

 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις (περίπου 735 κτήρια)  καλύπτουν το 6% της επιφάνειας, με 
περιορισμένο ύψος κατασκευής, ενώ μόνο το 3% περίπου αυτών βρίσκεται σε λειτουργία.  

 

Σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού - Αγίου Κοσμά (Άρθρο 3 : Όρια ειδικότερων περιοχών των ζωνών, χρήσεις γης και όροι 
δόμησης) καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης, κατά περιοχές και ζώνες ως 
ακολούθως :  

Α. Περιοχή πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού : Η περιοχή αυτή συνολικής έκτασης 5.249.873,49 τ.μ. 
περιλαμβάνει την έκταση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού και αναπτύσσεται με τη δημιουργία έξι 
περιοχών προς πολεοδόμησης (Α-Π1 έως Α-Π6) και μιας ζώνης ανάπτυξης (Α-Α1), καθώς και του 
Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής (ΜΠ). 

Α.1. Περιοχές προς πολεοδόμηση :  

- Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π1 : "Γειτονιά πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας", επιφάνειας 
321.474,73 m2. 

- Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π2 : "Δυτική Γειτονιά του Πάρκου" επιφάνειας 555.914,39 m2. 

- Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π3 : "Ανατολική Γειτονιά του Πάρκου" επιφάνειας 318.007,03 m2. 

- Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π4 : "Γειτονιά Επιχειρηματικού Κέντρου Λεωφόρου 
Βουλιαγμένης" επιφάνειας 775.283,96 m2. 

- Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π5 : "Γειτονιά του Λόφου" επιφάνειας 379.744,12 m2. 
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- Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π6 : "Γειτονιά των Τραχώνων" επιφάνειας 264.735,27 m2. 

Α2. Ζώνη Ανάπτυξης Α-Α1 : "Γειτονιά τουρισμού - αναψυχής και επιχειρηματικού πάρκου" 
επιφάνειας 634.144,96 m2. 

Α3. Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής επιφάνειας 2.000.569.02 m2. 

Β. Περιοχή Παράκτιου Μετώπου : Η περιοχή αυτή συνολικής επιφάνειας 758.203 τ.μ. περιλαμβάνει 
την έκταση του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά Αττικής και την έκταση του 
Εθνικού Κέντρου Νεότητας Αγ. Κοσμά Αττικής και αναπτύσσεται με τη δημιουργία μιας περιοχής 
προς πολεοδόμηση (ΠΜ-Π1) και δύο ζωνών ανάπτυξης (ΠΜ-Α1 και ΠΜ-Α2). 

Β.1. Περιοχή προς πολεοδόμηση ΠΜ-Π1 : "Γειτονιά Παραλίας Αγίου Κοσμά" επιφάνειας 300.383,26 
m2. 

Β.2 Ζώνες ανάπτυξης 

- ΠΜ-Α1 : "Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά" επιφάνειας 334.854,75 m2. 

- ΠΜ-Α2 : "Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά" επιφάνειας 122.964,74 m2. 

 

Οι ανωτέρω ζώνες παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.1 στη συνέχεια. Πέραν της χρήσης των 
επεξεργασμένων λυμάτων για την άρδευση  του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής 
αρδεύσεις θα πραγματοποιούνται στις ζώνες πρασίνου σε όλη την έκταση των Ζωνών Πολεοδόμησης 
και Ανάπτυξης. 

 
Σχήμα 1.1: Χάρτης ζωνών περιοχών πολεοδόμησης και ανάπτυξης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

2.1 Γεωμορφολογία 
2.1.1. Γεωμορφολογικές ενότητες περιοχής 

Η περιοχή του παλαιού αεροδρομίου Ελληνικού και της παράκτιας ζώνης Αγ. Κοσμά τοποθετείται 
στις δυτικές παρυφές του νότιου Υμηττού πριν αυτές συναντήσουν το Σαρωνικό Κόλπο στα δυτικά.  

Η ζώνη αυτή μεταξύ του ορεινού όγκου και της θάλασσας παρουσιάζει ήπιο ανάγλυφο καλυπτόμενη 
από τα προϊόντα αποσάθρωσης και διάβρωσης των πετρωμάτων του Υμηττού και αποστραγγίζεται 
μέσω ρεμάτων, παράλληλης ανάπτυξης προς το Σαρωνικό Κόλπο. 

Η περιοχή ενδιαφέροντος παρουσιάζει ομαλό σχετικά ανάγλυφο και ήπιες μορφολογικές κλίσεις. 
Μπορεί να διαχωρισθεί σε δύο διακριτές ζώνες παράλληλης ανάπτυξης ΝΝΑ-ΒΒΔ διεύθυνσης με ίσο 
περίπου πλάτος στο βόρειο τμήμα αυτής. Η ανατολική περιοχή ανάντη της έκτασης του παλαιού 
αεροδρομίου παρουσιάζει μορφολογικές κλίσεις 3-4% ενώ η δυτική που περιλαμβάνει την έκταση 
του παλαιού αεροδρομίου και την παράκτια ζώνη παρουσιάζει κλίσεις 1-2%.  

Στο νότιο τμήμα της έκτασης σταδιακά η ανατολική ζώνη αποσφηνώνεται στο ύψος των 
εγκαταστάσεων του παλιού Ανατολικού Αεροδρομίου και αναπτύσσεται μόνο η δυτική ζώνη με τις 
πλέον ήπιες κλίσεις. 

Στο βόρειο τμήμα της περιοχής και εντός της ανατολικής ζώνης αναπτύσσονται δύο μικροί λόφοι με 
υψόμετρα 63.71 m και 45.30 m στην περιοχή των Τραχώνων. 

Οι λόφοι αυτοί έχουν υποστεί ισχυρές επεμβάσεις τόσο παλαιότερα (λόφος εντός παλαιάς 
Αεροπορικής βάσης με τις εκτεταμένες επιχωματώσεις) όσο και πρόσφατα κατά την προετοιμασία 
των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων (οι λόφοι δυτικά των εγκαταστάσεων του ΚΤΕΟ και ΤΡΑΜ με τις 
εκτεταμένες εκσκαφές). 

Τόσο στην περιοχή του παλαιού αεροδρομίου όσο και στην παράκτια ζώνη συναντώνται εκτεταμένες 
επιχώσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο μακρινό παρελθόν (κατασκευή αεροδρομίου, 
αθλητικών εγκαταστάσεων Αγ. Κοσμά, Λιμενικά Αγ. Κοσμά) όσο και πρόσφατα κατά την 
προετοιμασία των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.  

Ως αποτέλεσμα αυτών των επιχωματώσεων σε συνδυασμό με τις εκσκαφές ήταν η διαμόρφωση 
επίπεδων σχετικά εκτάσεων με μικρές κλίσεις προς την ακτή τις περισσότερες φορές καλυμμένες με 
άσφαλτο και σκυρόδεμα. 

 

2.1.2 Υδρογραφικό Δίκτυο Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης 

Ο χώρος αναφοράς του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης εκτείνεται στις ΝΔ παρυφές του όρους 
Υμηττός στην Αττική, δίπλα στη θάλασσα. Καταλαμβάνει μία σχετικά επίπεδη έκταση με κάποιες 
μικρές εξάρσεις που εντοπίζονται στο βορειοανατολικό  τμήμα της. Η διαμόρφωση του χώρου έγινε 
στα τέλη της δεκαετίας του '30 και όπως μαρτυρούν και οι παλαιοί χάρτες (βλ. Χάρτη E.Curtius, J. A. 
Kaupert του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου), η έκταση ήταν σχεδόν επίπεδη και την 
διέτρεχαν ελάχιστα μικρορέματα με κατεύθυνση ΒΑ - ΝΔ, από τον Υμηττό προς την θάλασσα. Τέλος, 
όπως έχει ήδη αναφερθεί βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό της ΝΑ περιοχής του λεκανοπεδίου 
Αθηνών σε μικρή απόσταση από τις απολήξεις του Υμηττού [ΕΜΠ, 1996]. Πριν την εγκατάσταση του 
αερολιμένα, το έδαφος της περιοχής ήταν τραχύ και ανώμαλο, και χαρακτηριζόταν ως μια άγονη και 
πετρώδης έκταση. 

Κατά το παρελθόν, 2 ρέματα διέσχιζαν το χώρο του Αεροδρομίου: Το ρέμα των Τραχώνων στη βόρεια 
πλευρά της έκτασης του υπό μελέτη ΣΟΑ και το ρέμα του Αεροδρομίου στη νότια πλευρά.  Και στα 
δύο έχουν λάβει χώρα παρεμβάσεις διευθέτησης και παροχέτευσης αυτών κατά την περίοδο 
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κατασκευής και εν συνεχεία επέκτασης του αερολιμένα Αθηνών.  Τα υψηλότερα επίπεδα βλάστησης 
εμφανίζονται στο βόρειο όριο του ακινήτου κατά μήκος των όχθεων των παλαιών ρεμάτων.  

Η ευρύτερη περιοχή αποστραγγιζόταν πριν την κατασκευή του αεροδρομίου μέσω ρεμάτων 
παράλληλης διάταξης διεύθυνσης ΑΒΑ-ΔΝΔ. Στο βόρειο τμήμα συναντάται το ρέμα Τράχωνες που 
αποστραγγίζει εκτεταμένο τμήμα των δυτικών παρυφών του Υμηττού και νοτιότερα το ρέμα 
Αεροδρομίου με μικρότερη λεκάνη απορροής. 

Το σημερινό ρέμα Τραχώνων όπως φαίνεται σε παλιούς τοπογραφικούς χάρτες αποτελούσε δύο 
διακριτά ρέματα τα οποία στη συνέχεια στο κατάντη τμήμα ενιαιοποιήθηκαν σε ενιαία κοίτη στο 
ύψος των δύο λόφων στις εγκαταστάσεις του ΤΡΑΜ. 

Τα δύο αυτά ρέματα (Τραχώνων και Αεροδρομίου) στον ανάντη του αεροδρομίου χώρο αποκτούσαν 
ενιαίο υδροκρίτη αφήνοντας έτσι μια ζώνη στο χώρο ανάπτυξης των εγκαταστάσεων που 
αποστραγγίζονται αυτοτελώς.  

Εντός του χώρου του αεροδρομίου υπήρχε επίσης ένα μικρό ρέμα με μικρή λεκάνη απορροής 
ανάντη, που ουσιαστικά αποστράγγιζε το χώρο αυτό. 

Στο χάρτη 2.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ρέματα αυτά και η γενική μορφολογική εικόνα της 
περιοχής μελέτης πριν τις ανθρώπινες επεμβάσεις. 

 

 
Σχήμα 2.1: Χάρτης Υδρογραφικού δικτύου E.Curtius E.Curtius, J.A.Kaupert, 1885) 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο κύριων ρεμάτων που αποστραγγίζουν την περιοχή του 
αεροδρομίου που παρουσιάζονται στη συνέχεια,  έχουν ληφθεί από τη Μελέτη Οριοθέτησης 
ρεμάτων Τράχωνες και Αεροδρομίου (LDK-ΤΕΚΕΜ, 2015). 
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Εντός των ορίων της περιοχής του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού διέρχονται οι χείμαρροι Τράχωνες 
στο βόρειο όριο της περιοχής και Αεροδρομίου στη νότια πλευρά της έκτασης. Οι δύο αυτοί 
χείμαρροι δεν έχουν καταγραφεί στο Σχέδιο Διαχείρισης ως Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα λόγω 
μικρού μέσου ετήσιου όγκου απορροής των με βάση την Οδηγία 2060/ΕΕ   Στην περιοχή μελέτης δεν 
έχουν καταγραφεί Λιμναία, Μεταβατικά και Τροποποιημένα Υδατικά Συστήματα 

Στην περιοχή που εξετάζεται συναντώνται σήμερα δύο ρέματα στο βόρειο και στο νότιο τμήμα αυτής. 
Στη συνέχεια δίνονται αναλυτικά στοιχεία για τα ρέματα αυτά σε σύνδεση με τη δυνατότητα 
παροχέτευσης πλημμυρικών φαινομένων. 

 

Χείμαρρος Τραχώνων 

Όπως έχει αναφερθεί την περιοχή του Ελληνικού διαρρέει ο χείμαρρος Τραχώνων, που είναι ο 
βασικός αποδέκτης των ομβρίων υδάτων της βόρειας και ανατολικής πλευράς του αεροδρομίου.  
Η λεκάνη απορροής του, συνολικής επιφάνειας 23.87 km2, ξεκινά από τις κορυφογραμμές του 
Υμηττού και καταλήγει στο Σαρωνικό Κόλπο. Ο χείμαρρος στο μεγαλύτερο μήκος του είναι 
διευθετημένος, ωστόσο οι κατασκευασμένες διατομές κρίνονται ανεπαρκείς και στα πλαίσια 
εκπόνησης του ΣΟΑ περιλαμβάνεται μελέτη αναβάθμισης των υφιστάμενων υδραυλικών έργων με 
στόχο την επανασύσταση και οριοθέτηση του ρέματος εντός του μητροπολιτικού πάρκου και τη 
διασφάλιση ασφαλούς παροχέτευσης πλημμυρικής απορροής πεντηκονταετίας. Σε απόσταση 1.800 
m περίπου από την εκβολή του, ο χείμαρρος χωρίζεται σε δύο μεγάλους κλάδους, το Βόρειο και το 
Νότιο που αποτελούσαν παλαιότερα τα δύο διακριτά ρέματα με διαφορετικά σημεία εκβολής. 
Ο Βόρειος κλάδος του χειμάρρου, με λεκάνη απορροής 7.73 km2, διέρχεται από τους Δήμους 
Ηλιουπόλεως και Αλίμου. Η διαδρομή του διαμέσου της οικιστικής περιοχής είναι σχεδόν στο σύνολο 
της διευθετημένη και καλυμμένη. Τα υφιστάμενα έργα ομβρίων στα τελευταία 1.780 m της 
Διαδρομής του κλάδου αυτού είναι ανεπαρκή από πλευράς παροχετευτικότητας.  
Ο Νότιος κλάδος του χειμάρρου, ο οποίος επηρεάζει και την ανατολική περιοχή του αεροδρομίου, 
αποχετεύει λεκάνη απορροής 12.05 km2 και διέρχεται από τους Δήμους Γλυφάδας, Αργυρουπόλεως, 
Ελληνικού και Αλίμου. Με εξαίρεση τα ανάντη τμήματα της Γλυφάδας, όλη η υπόλοιπη εντός σχεδίου 
διαδρομή του Νοτίου κλάδου είναι διευθετημένη και καλυμμένη. Η συμβολή των δύο κλάδων γίνεται 
στο βορειοανατολικό όριο του αεροδρομίου, πίσω από το Σούπερ Μάρκετ Carrefour του Αλίμου. Στη 
θέση της συμβολής, η οποία έχει παραμένει ακάλυπτη, ενώνονται οι δίδυμες διατομές 2 x (2,5 x 2,5 
m) ενός εκάστου κλάδου σε ένα ορθογωνικό οχετό διαστάσεων 4,50 x 2,60 m. Ο οχετός αυτός, ο 
οποίος αποτελεί και το κατάντη (κοινό) τμήμα του χειμάρρου Τραχώνων, διέρχεται στη συνέχεια 
εντός του αεροδρομίου σε μήκος 1.650 m περίπου και σε μικρή απόσταση από την περίφραξη. Η 
διατομή του παραμένει σταθερή (4,50 x 2,55-2,90 m) σε όλο το μήκος, αλλά έχει μείνει ακάλυπτη σε 
ένα ενδιάμεσο τμήμα 460 m. Στο κατάντη άκρο και 25 m περίπου πριν από την έξοδο του χειμάρρου 
από το χώρο του αεροδρομίου, το κλειστό τμήμα τελειώνει. Με ένα ανοικτό ορθογωνικό έργο 
συναρμογής η κοίτη του χειμάρρου διέρχεται κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Ποσειδώνος, για 
να καταλήξει τελικά στην εκβολή του, δίπλα στις εγκαταστάσεις του Μπαρ «Άμμος», του Ναυτικού 
Ομίλου Αλίμου (ΝΟΑ) και ενός αλιευτικού καταφυγίου. Από τη συμβολή των δύο κλάδων μέχρι και 
την εκβολή στη θάλασσα οι σημερινές διατομές του χειμάρρου Τραχώνων είναι φανερά ανεπαρκείς. 
 

Χείμαρρος Αεροδρομίου 

Ο χείμαρρος Αεροδρομίου, πριν παρουσιαστεί η έντονη οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή, 
ξεκινούσε από τις δυτικές πλαγιές του Υμηττού με κατεύθυνση προς δυσμάς, διασχίζοντας τη ζώνη 
μεταξύ του αεροδρομίου, πριν από την προς νότο επέκταση των διαδρόμων του και του υψώματος 
όπου σήμερα βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Γκολφ Γλυφάδας. Ο χείμαρρος κατέληγε στην ακτή, 
στην περιοχή του τότε Αμερικάνικου Κολεγίου Θηλέων, όπου πλέον στεγάζονται οι εγκαταστάσεις της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Υπηρεσίας (Υ.Π.Α.). Μετά την ανάπτυξη των περιοχών Σουρμένων, Τερψιθέας 
και Καφεπωλών της Γλυφάδας και την μετεξέλιξη της περιοχής σε ένα καθαρά αστικό περιβάλλον, 
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επιπλέον με την κατασκευή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και την επέκταση του Αεροδρομίου προς 
νότο, ουσιαστικά ο χείμαρρος εξαφανίστηκε. 

Σήμερα, τα μόνα ίχνη της παλαιάς κοίτης του εμφανίζονται σε δυο τμήματα: To πρώτο βρίσκεται στην 
περιοχή της Ευρυάλης, στη ζώνη που ορίζεται από την περίφραξη του αεροδρομίου και την οδό 
Κρήτης μεταξύ της Λεωφ. Βουλιαγμένης και της οδού Περγάμου. Εκεί η διατομή είναι φυσική, 
ανεπένδυτη τραπεζοειδούς – τριγωνικής διατομής. Δεν βρίσκεται το σύνολο της κοίτης μέσα στα όρια 
του αεροδρομίου αλλά ένα μήκος περίπου 250 m. Το δεύτερο τμήμα βρίσκεται μέσα στο οικόπεδο 
του πρώην Αμερικανικού Κολλεγίου (σήμερα ΥΠΑ). Στο ανάντη όριο του οικοπέδου διακρίνεται 
σαφώς διαμορφωμένη τραπεζοειδή κοίτη, η οποία σταδιακά εκφυλίζεται. Στο τελευταίο τμήμα έχει 
γίνει τσιμεντόστρωση μιας ζώνης πλάτους 4-5 m του πυθμένα, η οποία λειτουργεί και σαν μονοπάτι. 
Τα νερά λιμνάζουν και καταλήγουν στην περίφραξη του οικοπέδου προς τον παράδρομο της 
λεωφόρου Ποσειδώνος, όπου έχει κατασκευαστεί τρίδυμος σωληνωτός οχετός. 

Ο χείμαρρος Αεροδρομίου έχει φυσική λεκάνη απορροής, που ξεκινά από τις δυτικές πλαγιές του 
Υμηττού, συνολικής έκτασης 4,16 km2. Με την υπό κατασκευή διευθέτηση του χειμάρρου Γλυφάδας 
εκτρέπεται προς Γλυφάδα το ανάντη τμήμα της λεκάνης ανάντη της οδού Γούναρη, με τον αγωγό που 
διέρχεται από τους δρόμους Ελευθ. Ανθρώπου – Κων. Αθανάτου – Γούναρη – Αθηνών κλπ. και 
εκβάλλει από την οδό Ζέρβα σε μαρίνα, πλησίον της πλατείας Γλυφάδας. 

Με την επέκταση των διαδρόμων, ο χείμαρρος μέσα στο αεροδρόμιο διευθετήθηκε με δίδυμο 
σωληνωτό αγωγό 2Φ1.000 mm – 2Φ1.200 mm. Με την κατασκευή της  πίστας στάθμευσης των 
μικρών ιδιωτικών αεροσκαφών, λόγω της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς που δημιουργήθηκε 
μεταξύ της πίστας και του παράπλευρού οδικού δικτύου, κατασκευάστηκε τοίχος αντιστήριξης ύψους 
5,50 – 8,00 m. Συνέπεια αυτού του γεγονότος ήταν το  τεχνικό εισόδου στον παραπάνω αγωγό να 
αποκοπεί. Έκτοτε ο δίδυμος σωληνωτός αγωγός αποτελεί τον κεντρικό συλλεκτήρα ομβρίων του 
εσωτερικού δικτύου της νότιας πλευράς του αεροδρομίου. Σε αυτόν καταλήγουν τα ανάντη δίκτυα 
από το κτήριο του αεροδρομίου (πρώην Ανατολικό) και ένας παλαιός ωοειδής συλλεκτήρας ομβρίων 
Ω70/105 με φρεάτιο πτώσης. Αρχικά ο δίδυμος αγωγός του αεροδρομίου, το τεχνικό εισόδου του 
οποίου βρισκόταν εκτός αυτού στο ύψος της οδού Περγάμου, παραλάμβανε τις παροχές του 
χειμάρρου που διέρχονταν από το τεχνικό Τ.Ε. Νο. 8 και την φυσική κοίτη, καθώς και μιας σημαντικής 
λεκάνης της περιοχής της Ευρυάλης, έως την κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης στην πίστα που 
προαναφέρθηκε. Σήμερα οι απορροές από το ρέμα και από τις λεκάνες της Γλυφάδας αποκόπτονται 
από τον τοίχο μεταξύ οδού Περγάμου και αεροδρομίου, ο οποίος λειτουργεί σαν φράγμα και 
απορρέουν επιφανειακά προς τις οδούς Κ. Καραμανλή και Προνόης, προς την παραλιακή Λεωφ. 
Ποσειδώνος. Η έλλειψη δικτύων ομβρίων, σε περιόδους βροχοπτώσεων μετατρέπει τους δρόμους με 
κατωφέρεια προς το αεροδρόμιο και ειδικά την Ελ.Βενιζέλου σε ποτάμια. 

Ανάντη της φυσικής κοίτης υπάρχει μόνο ένας σκουφοειδής οχετός διατομής Σ220/249 (Τ.Ε. Νο. 8), ο 
οποίος είχε τοποθετηθεί στο ίχνος της παλαιάς κοίτης όταν κατασκευάστηκε η Λεωφ. Βουλιαγμένης. 
Το τεχνικό αυτό αν και σε καλή κατάσταση είναι εντελώς ανενεργό, γιατί από την ανάντη πλευρά της 
Βουλιαγμένης δεν υπάρχει είσοδος. Οι επιφανειακές απορροές πλημμυρίζουν τις ανάντη οδούς και 
το παρακείμενο πάρκο, χωρίς να μπορούν να βρουν διέξοδο κάτω από την Λ.Βουλιαγμένης. 

Εκτός από τους αγωγούς που προαναφέρθηκαν, στην παραλιακή Λεωφ. Ποσειδώνος υφίστανται 
συλλεκτήρες μικρού μήκους με συστοιχίες εσχαρών που εξυπηρετούν την ίδια την λεωφόρο, καθώς 
και ο οχετός από τσιμεντοσωλήνες 3Φ700 mm, ο οποίος αποχετεύει τα όμβρια του γηπέδου της 
Υ.Π.Α. (φυσική κοίτη όπως αναφέρεται πιο πάνω), διερχόμενος εγκάρσια κάτω από το οδόστρωμα 
της παραλιακής λεωφόρου. Ο τελευταίος, μετά τα έργα κατασκευής του Ιστιοπλοϊκού Κέντρου του 
Αγ. Κοσμά και ιδιαίτερα λόγω των επιχώσεων που έγιναν στην ακτή, αποφράχθηκε και συνδέθηκε με 
κιβωτιοειδείς οχετούς με τον αποδέκτη. 

Στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του Ολυμπιακού Ιστιοπλοϊκού Κέντρου του Αγ. Κοσμά, 
κατασκευάστηκε το μεγαλύτερο τμήμα δίδυμου ορθογωνικού οχετού διατομής 2x5,25x2,50 m. Σε 
αυτόν καταλήγουν τελικά οι οχετοί που διασχίζουν τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Το τελευταίο κατάντη 
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τμήμα του είναι φραγμένο λόγω αμμοπαροχής, με αποτέλεσμα μόνο 1,10 από τα 2,50 m του ύψους 
του να είναι ενεργά. 

Με την έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού 
- Αγ. Κοσμά, Περιφέρεια Αττικής ΦΕΚ 35/ΑΑΠ/1.03.2018 έχουν καθορισθεί οι οριογραμμές των δύο 
ρεμάτων "Τράχωνες" και "Αεροδρόμιο" που βρίσκονται στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πάρκου 
Ελληνικού και έχουν εγκριθεί τα έργα διευθέτησης αυτών για την αποφυγή πλημμυρών. 

 

2.2 Γεωλογικές συνθήκες  
Με βάση τα στοιχεία των υφιστάμενων γεωλογικών μελετών οι οποίες έχουν εκπονηθεί στην 
ευρύτερη περιοχή, καθώς και το Γεωλογικό Χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε., δίνονται τα παρακάτω στοιχεία που 
αφορούν τη γεωλογική δομή της περιοχής ενδιαφέροντος. 

Το λεκανοπέδιο των Αθηνών με την περιμετρική ορεινή περιοχή που το περιβάλλει, παρουσιάζει 
πολύπλοκη γεωλογική εικόνα και περιλαμβάνει γεωλογικούς σχηματισμούς οι οποίοι καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα πετρολογικών τύπων. Η πολυπλοκότητα της δομής όσον αφορά τη στρωματογραφική 
διάταξη και τον τεκτονισμό που έχουν υποστεί τα πετρώματα, είχε σαν αποτέλεσμα την διατύπωση 
διαφόρων θεωριών και υποθέσεων από πολλούς ερευνητές (LEPSIUS 1893, ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΣ, 
ΚΑΤΣΙΚΑΤΣΟΣ 1977, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1986, ΛΟΖΙΟΣ 1992, κ.α.). Γεωτεκτονικά ανήκει στο χώρο των 
Εσωτερικών Ελληνίδων και ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (1986) διακρίνει στο νοτιοανατολικό τμήμα του την 
σχετικά αυτόχθονη ενότητα της Αττικής από μεγάλες μάζες μαρμάρων καθώς και σχιστόλιθους και 
την αλλόχθονη ενότητα του Λαυρίου από σχιστόλιθους που εμπεριέχουν διάφορα ανθρακικά τεμάχη 
και μεταβασάλτες. Κατά θέσεις απαντούν τεκτονικά υπερκείμενοι ασβεστολιθικοί όγκοι του Άνω 
Κρητιδικού. Ασύμφωνα πάνω στους αλπικούς αυτούς σχηματισμούς έχουν αποτεθεί ήδη από το 
Μειόκαινο μεταλπικά ιζήματα, τα οποία καλύπτουν και το μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου των 
Αθηνών. Η περιοχή του αεροδρομίου του Ελληνικού δομείται κυρίως από τα μεταλπικά ιζήματα του 
Νεογενούς και Τεταρτογενούς που έχουν αποτεθεί πάνω στο αλπικό υπόβαθρο το οποίο συναντάται 
στο ΒΑ τμήμα στους εκεί αναπτυσσόμενους λόφους. Στην περιοχή του ΚΤΕΟ Ελληνικού 
συναντήθηκαν οι Αθηναϊκοί Σχιστόλιθοι, είτε σε μικρές επιφανειακές εμφανίσεις, είτε σε μικρό βάθος 
(τοπικά 1 m) ενώ υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης τους κάτω από τις επιχωματώσεις της περιοχής) 

Δίδεται στη συνέχεια απόσπασμα Γεωλογικού Χάρτη του ΙΓΜΕ, φύλλο Αθήνα-Πειραιάς που 
περιλαμβάνει τη περιοχή μελέτης. 
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Σχήμα 2-1 Γεωλογικός χάρτης περιοχής (απόσπασμα φύλου χάρτη Αθήνα-Πειραιάς του ΙΓΜΕ) 

 
 

Ειδικότερα οι σχηματισμοί που απαντούν στην περιοχή μελέτης είναι από τους παλαιότερους στους 
νεώτερους: 

Αλπικοί σχηματισμοί 

Οι αλπικοί σχηματισμοί που απαντώνται γεωτεκτονικά ανήκουν στην Αττικο-κυκλαδική μάζα και 
διακρίνονται σε δύο ημισειρές μεταμορφωμένων αλπικών ιζημάτων, το παραυτόχθον σύστημα της 
ΝΑ Αττικής και την αλλόχθονη σειρά η οποία εμφανίζεται με τη μορφή τεκτονικού καλύμματος 
επάνω στο Κατώτερο Αττικό μάρμαρο. 

Στο βορειοανατολικό τμήμα περιοχή της περιοχής ενδιαφέροντος κατά θέσεις συναντάται το αλπικό 
υπόβαθρο που περιλαμβάνει σερικιτικούς χλωριτικούς σχιστολίθους του συστήματος των Αθηναϊκών 
Σχιστολίθων (μεταμορφωμένος φλύσχης). Κατά θέσεις εντός των σχιστολίθων συναντώνται 
κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι και μεταψαμμίτες. Καταλαμβάνουν μία σημαντική έκταση στο χώρο της 
διασταύρωσης των λεωφόρων Αλίμου και Βουλιαγμένης, εκτός περιοχής μελέτης, ενώ είναι ορατοί 
και μέσα στο βόρειο ρέμα όπου καλύπτονται ασύμφωνα από σύγχρονες ποταμοχερσαίες αποθέσεις 
καθώς και από Πλειστοκαινικούς σχηματισμούς. Το πάχος του σχηματισμού αυτού είναι άγνωστο 
αλλά στην περιοχή της Αθήνας υπολογίζεται στα 200 m. 

Οι σχιστόλιθοι αυτοί συναντήθηκαν σε γεωτρήσεις σε μικρό βάθος 0,5 m έως 3,6 m,  στην περιοχή 
του ΚΤΕΟ Ελληνικού και σε βάθη  0,15 m, έως 4,2 m,  στη θέση του Πύργου Ελέγχου του αεροδρομίου 
Ελληνικού. 

Πιο αναλυτικά στην ευρύτερη περιοχή μελέτης παρατηρούνται :  

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Σχιστόλιθοι και φυλλίτες (sch, ph) : τεφρόμαυροι, πρασινωποί χλωριτικοί σχιστόλιθοι και φυλλίτες με 
διαστρώσεις χαλαζιακών σχιστολίθων και χαλαζιτών καθώς και φακοειδείς ενστρώσεις τεφρών 
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λεπτοστρωματωδών κρυσταλλικών εν μέρει κλαστικών ασβεστολίθων. Σποραδικά συναντώνται μικρά 
σώματα μεταμορφωμένων βασικών πετρωμάτων.  

Κατώτερη τεκτονική σειρά που περιλαμβάνει : 

Μαρμαρυγιακούς – ασβεστιτικούς σχιστολίθους (Κ.sch): Σχιστόλιθοι τεφροί, τεφροπράσινοι, 
τεφρόμαυροι εν μέρει ερυθροϊώδεις, μαρμαρυγιακοί, ψαμμιτοαργιλικοί, φυλλώδεις έως 
λεπτοστρωματώδεις. Περιέχουν διαστρώσεις χαλαζία καθώς και ενστρώσεις πτυχωμένων 
ανακρυσταλλωμένων ασβεστολίθων. Ο σχηματισμός είναι έντονα πτυχωμένος και μυλωνιτιωμένος 
στη βάση του.    

ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Κατώτερο μάρμαρο (J.mr): Λευκά ως τεφρόλευκα, υποκίτρινα ως ερυθρωπά τεφροπράσινα έως 
κυανά, μέσο έως αδροκρυσταλλικά μάρμαρα, με μερικές μικρές ενστρώσεις σχιστόλιθων. Στη βάση 
τους είναι κατά θέσεις λαπυποπαγή. Συνήθως είναι μέσο έως παχυστρωματώδη, σπανιότερα 
άστρωτα και καρστικά, ενώ προς τη κορυφή τους γίνονται λεπτο έως μεσοπλακώδη. 

Σχιστόλιθοι Καισαριανής (J.sch) : σχιστόλιθοι μαρμαρυγιακοί, ασβεστιτικοί, γραφιτικοί και χλωριτικοί. 
Περιέχουν σώματα σχιστοποιημένων και εξαλλοιωμένων οφιολίθων κα φακοειδής ενστρώσεις 
μαρμάρων. 

Δολομίτες Πιρναρής (Τ-J.d): Μεσο έως αδρόκοκκοι ανακρυσταλλωμένοι, μεσο-παχυστρωματώδεις 
έως άστρωτοι δολομίτες, κατά θέσεις κυψελώδεις. Στη βάση τους είναι λεπτοστρωματώδεις και 
κλαστικοί εναλλασσόμενοι με μαρμαρυγιακούς σχιστολίθους. 

Ασβεστόλιθοι – σχιστόλιθοι (Τ.sch):  πλακώδεις ανακρυσταλλωμένοι και εν μέρει δολομιτιωμένοι 
ασβεστόλιθοι, εναλλασσόμενοι με μαρμαρυγιακούς, χλωριτικούς και ασβεστιτικούς σχιστολίθους. 
Κατά θέσεις συναντώνται παρεμβολές μικρών πυροκλαστικών υλικών. 

Πέραν των μικρών εμφανίσεων των Αθηναϊκών Σχιστολίθων στην περιοχή του ΣΟΑ του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά δεν συναντάται το αλπικό υπόβαθρο. 

 

Μεταλπικοί Σχηματισμοί 

Οι Μεταλπικοί Νεογενείς σχηματισμοί Πλειοκαινικής ηλικίας εμφανίζονται σε όλο το χώρο του 
αεροδρομίου του Ελληνικού και τοπικά κάτω από τις τεχνητές επιχώσεις στην παράκτια ζώνη, ως 
επικλυσιγενή ιζήματα θαλάσσιας ή παράκτιας φάσης. Οι εν λόγω σχηματισμοί έχουν σημαντική 
επιφανειακή εξάπλωση και πάχος και περιλαμβάνουν μάργες, ψαμμίτες, κροκαλολατυποπαγή και 
μαργαϊκούς ασβεστόλιθους. Πέραν της παράκτιας ζώνης (περιοχή Ακρωτηρίου) που συναντώνται 
στην επιφάνεια οι σχηματισμοί αυτοί συναντήθηκαν στο σύνολο των γεωτρήσεων. 

Μεταλπικοί Τεταρτογενείς σχηματισμοί του πλειστόκαινου, οι οποίοι συνίστανται από πλευρικά 
κορήματα και παλαιούς κώνους κορημάτων που εξελίσσονται στη συνέχεια σε συνεκτικά 
κροκαλολατυποπαγή, εμφανίζονται με σημαντική εξάπλωση ανατολικά του αεροδρομίου προς τους 
πρόποδες του Υμηττού. Ολοκαινικές αλλουβιακές αποθέσεις και «ακτόλιθοι» (beachrocks), 
εμφανίζονται στην παράκτια ζώνη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά, υποκείμενες 
των τεχνητών επιχώσεων και των αποθέσεων.  

Στην άμεση περιοχή ενδιαφέροντος συναντώνται : 

Τεχνητές επιχώσεις (Τ.Ε)  

Στην περιοχή Αεροδρομίου και παράκτιας ζώνης του Αγίου Κοσμά υπάρχουν εκτεταμένες επιφάνειες 
καλυμμένες από τεχνητές επιχώσεις. Στο Αγ. Κοσμά είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του ‘70 ένα 
λιμενικό έργο το οποίο έμεινε ημιτελές και στο οποίο περιλαμβανόταν και ο λιμενοβραχίονας στο 
νότιο τμήμα της περιοχής. Έτσι στο χώρο αυτό, επάνω από τους Τεταρτογενείς και Νεογενείς 
γεωλογικούς σχηματισμούς του υποβάθρου, υπάρχουν υλικά τεχνητών επιχώσεων (μπάζα) που 
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περιλαμβάνουν πάσης φύσεως εδαφικά υλικά (αργίλους, ιλύες, άμμους, χάλικες, κροκαλολατύπες, 
κλπ), λίθους και ογκόλιθους.  

Με βάση τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων που εκτελέστηκαν στη θέση των ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων ιστιοπλοΐας στον 'Άγιο Κοσμά, συναντήθηκαν τεχνητές επιχώσεις αμμοχαλικώδους 
σύστασης, κυμαινόμενου πάχους από 3 m έως 12 m.  

Στην περιοχή του Αεροδρομίου και των άλλων εγκαταστάσεων για τις ανάγκες διαμόρφωσης ενιαίων 
επίπεδων εκτάσεων έχουν γίνει κατά το παρελθόν εκτεταμένες εκσκαφές και επιχωματώσεις. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ποσοστό >50% της έκστασης είναι καλυμμένο από σκυρόδεμα και 
άσφαλτο. Το πάχος των επιχωματώσεων ποικίλει από λίγες δεκάδες εκατοστά έως κάποια μέτρα.   

Τέλος, κατά τις εργασίες προετοιμασίας των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων πραγματοποιήθηκαν 
εκτεταμένες εκσκαφές και επιχωματώσεις στο βόρειο τμήμα του παλαιού αεροδρομίου. Οι 
πρόσφατες αυτές επιχωματώσεις περιλαμβάνουν ανάπτυξη εκτεταμένων επιφανειών πάχους 2-5 m.  

Μεγάλου πάχους τεχνητές επιχώσεις αναπτύσσονται κυρίως στη ζώνη ανάπτυξης του Πάρκου. Στις 
ζώνες προς πολεοδόμηση, ικανού πάχους επιχώσεις συναντώνται μόνο κατά θέσεις (παράκτια ζώνη, 
ζώνη λόφου Χασάνι και στις δυτικές παρυφές του παλιού αεροδρομίου). 

 

ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ - ΝΕΟΓΕΝΕΣ 

Beachrock παράκτια και υποθαλάσσια. Καλύπτονται συνήθως από παράκτιες αποθέσεις και τεχνητές 
επιχώσεις. Κατά μήκος της ακτής, τόσο μέσα στη θάλασσα, όσο και κάτω από τις επιχωματώσεις, 
συναντώνται οι χαρακτηριστικές για την Αττική εμφανίσεις Ακτολίθων (Beachrock). Εξαιτίας της 
διαγένεσης και της δημιουργίας τους από παράκτιες αποθέσεις είναι πολύ συνεκτικοί σχηματισμοί 
και περιλαμβάνουν ποικιλία συστατικών άμμων, χαλίκων, ψηφίδων και κροκαλών. 

Στην παράκτια, ζώνη λόγω των εκτεταμένων επιχωματώσεων καλύπτονται από αυτές και 
παρατηρούνται μόνο κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. 

Παράκτιες αποθέσεις (cd) άμμων και μικρού μεγέθους κροκαλών. Σε μεγάλο τμήμα τους έχουν 
καλυφθεί από τις εκτεταμένες επιχωματώσεις του παρελθόντος. 

Αλλουβιακές αποθέσεις (al). Περιλαμβάνουν άμμους, κροκάλες, αργίλους και χαλίκια σε εναλλαγές. 
Κάλυπταν την παράκτια πεδινή ζώνη πριν τη διενέργεια επιχωματώσεων και άλλων  ανθρωπογενών 
επεμβάσεων κατά τη διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου, των οδικών έργων και του 
αεροδρομίου. Στο ανατολικό τμήμα, στα όρια της παραλιακής λεωφόρου το πάχος τους αναμένεται 
μικρό. Στην περιοχή του Ι.Ν.Αγ.Αλεξάνδρου στην παράκτια ζώνη, όπου παρατηρείται μια 
μορφολογική ύφεση, πιθανώς να είναι η μόνη περιοχή που δεν έχουν καλυφθεί από τεχνητές 
επιχώσεις. 

Πλειοπλειστοκαινικές αποθέσεις (Pl-Pt) κροκαλολατυποπαγών, ψηφιδοπαγών, ψαμμούχων μαργών, 
άμμων και ψαμμιτών σε εναλλαγές. Η συνεκτικότητα των κροκαλοπαγών ποικίλει, ενώ ο ανώτερος 
ορίζοντας είναι ιδιαίτερα συμπαγής κατά θέσεις. Οι επιμέρους ορίζοντες συνήθως αποσφηνώνονται 
χωρίς ενιαία και εκτεταμένη παρουσία στο χώρο και διακριτό πάχος με βάση τα στοιχεία της 
έρευνας. Οι σχηματισμοί διαχωρίσθηκαν σε : 

- Κροκαλολατυποπαγή (Pl-Pt.c) τα επιφανειακά στρώματα των οποίων παρουσιάζονται ιδιαίτερα 
συνεκτικά  με βραχώδη μορφή. Διακρίνονται σε διάφορες θέσεις εντός του χώρου του αεροδρομίου 
και της παλιάς βάσης όπως επίσης και κατά θέσεις στην παράκτια ζώνη (Ακρωτήρι, εγκαταστάσεις 
ΥΠΑ). 

- Αμμούχες μάργες (Pl-Pt.m) κίτρινου χρώματος που παρατηρήθηκαν στην επιφάνεια σε τεχνητό 
όρυγμα  στο νότιο τμήμα του λόφου Χασάνι και σε πολλές από τις  δειγματοληπτικές γεωτρήσεις. Στις 
πρόσφατες γεωτρήσεις που έγιναν στη ζώνη υπογειοποίησης της Λ.Ποσειδώνος συναντήθηκαν οι 
μάργες και στις τρεις γεωτρήσεις και παρουσίασαν φαινόμενα διόγκωσης.  
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Οι Πλειστοκαινικές αποθέσεις αναπτύσσονται στο σύνολο σχεδόν της περιοχής ενδιαφέροντος κάτω 
από τις τεχνητές επιχωματώσεις και τις άλλες ανθρώπινες επεμβάσεις Πιστοποίηση των αποθέσεων 
αυτών πέραν της επιφανειακής παρατήρησης τοπικά στις μη καλυμμένες εκτάσεις της περιοχής μας 
δίνει το σύνολο των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και φρεάτων που έχουν εκτελεστεί κατά το 
παρελθόν  σε όλη την έκταση της περιοχής ενδιαφέροντος.  

 

2.3 Τεκτονική 
Η περιοχή του Μητροπολιτικού Πάρκου εντάσσεται σε έναν ευρύτερο χώρο, όπου μεταλπικά ιζήματα 
περιβάλλουν αλπικούς μεταμορφωμένους σχηματισμούς του Μεσοζωικού. Στη δημιουργία αυτής της 
δομής σημαντικό ρόλο έπαιξε η επίδραση της σχετικά πρόσφατης ρηξιγενούς τεκτονικής, της οποίας 
όμως προηγήθηκε η πτυχωσιγενής τεκτονική δραστηριότητα. Η τελευταία ρηξιγενής τεκτονική 
δραστηριότητα διαμόρφωσε, πριν την απόθεση των νεογενών σχηματισμών, το παλαιογεωγραφικό 
ανάγλυφο, στο οποίο ήρθαν και αποτέθηκαν οι νεώτεροι μεταλπικοί σχηματισμοί. Χαρακτηριστικά 
σημεία του παλαιοαναγλύφου αυτού αποτελούν οι λόφοι που συναντώνται στο βόρειο τμήμα εντός 
της περιοχής μελέτης και εκτός αυτής. 

Πτυχωσιγενής τεκτονική 

Στην περιοχή της μελέτης συναντώνται επιφανειακά κατά το πλείστον μεταλπικοί σχηματισμοί και ως 
εκ τούτου δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί η πτυχωσιγενής τεκτονική δράση. 

Στην ευρύτερη περιοχή, με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα, θεωρώντας ότι τα μάρμαρα και οι 
σχιστόλιθοι αποτέθηκαν και μεταμορφώθηκαν κατά το Μεσοζωικό και ότι οι φλυσχοειδείς 
σχηματισμοί του Αθηναϊκού σχιστόλιθου είναι Άνω Κρητιδικής ηλικίας, κατά το Παλαιογενές οι 
Αθηναϊκοί σχιστόλιθοι επωθήθηκαν από τα ΒΔ επί των μεταμορφωμένων Μεσοζωικών διαπλάσεων. 
Εξαιτίας των ορογενετικών αυτών κινήσεων τα υπάρχοντα στρώματα πτυχώθηκαν με διεύθυνση του 
άξονα ΒΑ-ΝΔ. Στην περιοχή ανατολικά της Βούλας, εμφανίζονται οι σχιστόλιθοι Βάρης, οι οποίοι κατά 
θέσεις είναι πτυχωμένοι, με κυλινδρικές κυρίως πτυχές, που έχουν διεύθυνση άξονα ΒΔ-ΝΑ και είναι 
στραμμένες προς τα ΝΔ. Από τις πτυχώσεις αυτές, τα πλέον δύσκαμπτα πετρώματα κερματίστηκαν 
και μεταμορφώθηκαν έντονα, ενώ τα πιο πλαστικά πολυπτυχώθηκαν και μεταμορφώθηκαν ελαφρά. 
Η πτύχωση των σχηματισμών αυτών υποδηλώνει μετακίνηση, όμως η έκταση και η ηλικία της δεν 
είναι δυνατό να εκτιμηθεί. 

Ρηξιγενής τεκτονική 

Η ρηξιγενής τεκτονική δραστηριότητα επέδρασε ουσιαστικά μετά την επώθηση των Κρητιδικών 
σχηματισμών και προξένησε το διαμελισμό των αλπικών πετρωμάτων. Οι διεργασίες πτύχωσης που 
περιγράφτηκαν παραπάνω διήρκεσαν έως το Μειόκαινο, εποχή κατά την οποία η περιοχή χαλαρώνει 
σε ένα καθεστώς εφελκυσμού και ρηγματώνεται, με αποτέλεσμα φτάνοντας στο Πλειόκαινο, να 
αποτελείται από νησίδες, λίμνες και λιμνοθάλασσες, όπου αποτέθηκαν τα ιζήματα της περιόδου 
αυτής. 

Κατά το Πλειστόκαινο στην περιοχή επικρατούν εναλλαγές κλιματικών συνθηκών και αλλαγών της 
στάθμης της θάλασσας (περίοδοι Παγετώνων). Παράλληλα ηπειρογενετικές κινήσεις διέρρηξαν την 
περιοχή και δημιούργησαν έντονο ανάγλυφο, το οποίο εξομαλύνθηκε στη συνέχεια, λόγω της δράσης 
των έντονων διαβρωτικών παραγόντων. 

Τα κύρια συστήματα ρηγμάτων που τέμνουν την ευρύτερη περιοχή, έχουν διεύθυνση Α-Δ και Β-Ν 
(ΒΒΔ-ΝΝΑ και ΒΒΑ-ΝΝΔ) κατά μήκος των οποίων διαμορφώθηκαν οι κύριες μορφολογικές δομές 
(λεκανοπέδιο, ορεινοί όγκοι κλπ).  

Τα ρήγματα με διεύθυνση περίπου Β-Ν είναι υποπαράλληλα προς τα μεγάλα ρήγματα της ευρύτερης 
περιοχής του Υμηττού, που οριοθετούν το αλπικό υπόβαθρο με τα μεταλπικά ιζήματα. Τα ρήγματα με 
διεύθυνση Α-Δ είναι νεότερα, διακόπτουν την επιμήκη δομή των αλπικών σχηματισμών με άξονα Β-
Ν, που βυθίζεται προς νότο και συνέβαλαν στη δημιουργία μικρών νεογενών λεκανών μεταξύ αυτών. 
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Οι διευθύνσεις των διαρρήξεων συμπίπτουν με τις διευθύνσεις των χειμάρρων, γεγονός που 
προϊδεάζει για την ρηξιγενή τους προέλευση. 

Τέλος και κατά το Ολόκαινο πρέπει να συνεχίζονται οι ηπειρογενετικές ανοδικές κινήσεις, γεγονός 
που δικαιολογείται τόσο από την παρουσία των ακτολίθων (beachrock) της Αττικής, όσο και από την 
ύπαρξη αναβαθμίδων εντός των σημαντικών χειμάρρων της περιοχής. 

Στη συνέχεια δίνονται στο σχήμα 2.2 απόσπασμα του σεισμοτεκτονικού χάρτη του ΙΓΜΕ (1989) και 
στο Σχήμα 2.3 ο Νεοτεκτονικός χάρτης του Λεκανοπεδίου Αττικής (Παπανικολάου, 2002). 
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΟΜΕΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

Ρήγμα και πιθανή προέκτασή του

Ρήγμα κανονικό (οδόντωση προς 
το τέμαχος που κατέρχεται)

Ρήγμα οριζόντιας μετάπτωσης

Ρήγμα ανάστροφο (οδόντωση 

Αξονας εφελκυσμού

προς τo τέμαχος που ανέρχεται)

Αξονας συμπίεσης

Τεκτονική επαφή

Επώθηση ή εφίππευση

Φαινόμενα ρευστοποίησης

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
(Σεισμικές διαρρήξεις)

ΜΕΣΟ ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ
ΟΛΟΚΑΙΝΟ

ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΟ
Κ.ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ

ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ
ΗΛΙΚΙΑ

* Η ηλικία αφορά την τελευταία γνωστή δράση του ρήγματος.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Σχήμα 2-2 Σεισμοτεκτονικός χάρτης Ελλάδας (απόσπασμα) 

 
Υπόμνημα Σεισμοτεκτονικού Χάρτη Ελλάδας (Απόσπασμα) 
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Σχήμα 2-3  Νεοτεκτονικός χάρτης του Λεκανοπεδίου Αττικής (Γεωλογική Γεωτεχνική Μελέτη 
Λεκανοπεδίου Αθηνών. Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΟΑΣΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος : 

Παπανικολάου, 2002). 
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2.4 Σεισμικότητα 
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό και τις τροποποιητικές αυτού διατάξεις 
(1154/Β/12-8-2003), η περιοχή της μελέτης βρίσκεται στη ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι. Η 
μέγιστη οριζόντια σεισμική επιτάχυνση του εδάφους (Α) δίνεται από τη σχέση A = α x g, όπου α 
είναι η εδαφική επιτάχυνση ανηγμένη στην επιτάχυνση της βαρύτητας g. Για τη Ζώνη Ι, α = 0,16.  

 
Σχήμα 2-4   Χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

3.1 Κλιματικά δεδομένα 
Τα μετεωρολογικά στοιχεία λήφθηκαν από τη Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
ΣΟΑ του έργου (Enveco, 2015). 

Για την εκτίμηση των κλιματικών και μετεωρολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης, 
χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του Μετεωρολογικού Σταθμού της ΕΜΥ «Ελληνικό» που 
συγκεντρώθηκαν την χρονική περίοδο από το 1958 μέχρι το 2010 και παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
Ο σταθμός αυτός έχει γεωγραφικές συντεταγμένες 37,54 (Βόρειο γεωγραφικό πλάτος) και 23,45 
(Ανατολικό γεωγραφικό μήκος), το ύψος της λεκάνης του βαρόμετρου από την επιφάνεια της 
θάλασσας είναι 15 m και απέχει από την παραλία περίπου 300 m. 

Θερμοκρασία 

Από τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού του Ελληνικού (1958-2010) που δίνονται στον 
πίνακα 3.1, προκύπτει ότι η μέση μηνιαία τιμή της θερμοκρασίας φαίνεται να παρουσιάζει την 
μεγαλύτερη τιμή της τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο (γύρω στους 28οC), ενώ η μικρότερη της τιμή 
παρουσιάζεται τον Ιανουάριο, γύρω στους 10οC. Μέσες μηνιαίες τιμές μικρότερες των 15οC 
παρουσιάζονται μόνο το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου - Μαρτίου (που αποτελεί και την ψυχρή 
εποχή του έτους), ενώ θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 24οC παρουσιάζονται στο χρονικό διάστημα 
Ιουνίου - Σεπτεμβρίου (που αποτελεί και την θερμή περίοδο του έτους). Η υψηλότερη θερμοκρασία 
που έχει σημειωθεί στην περιοχή τα τελευταία 40 χρόνια είναι 42οC (Ιούλιο και Αύγουστο), ενώ η 
μικρότερη τον Φεβρουάριο. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν σημειωθεί τον χειμώνα είναι 
22οC, ενώ οι μικρότερες θερμοκρασίες κατά την διάρκεια του καλοκαιριού είναι γύρω στους 16οC. 
Θερμοκρασίες μικρότερες από 0οC έχουν σημειωθεί και τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και 
Μάρτιο.   

Πίνακας 3.1: Μετεωρολογικός Σταθμός Ελληνικού (1958 – 2010) 

Μήνας 
Μέση T 

(oC) 

Μέση 
Μέγιστη 

T (oC) 

Μέση 
Ελάχιστη 

T (oC) 

Μέση 
ηλιοφάνεια 

(hrs) 

Υετός 

Μέσο 
ύψος 
(mm) 

Μέγιστο 

24ώρου 
(mm) 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 10,26 13,56 7,01 135,33 48,40 81,60 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 10,65 14,17 7,14 143,23 38,22 55,00 

ΜΑΡΤΙΟΣ 12,35 15,83 8,46 187,99 42,99 142,00 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 16,00 19,46 11,51 231,24 25,29 92,30 

ΜΑΙΟΣ 20,79 24,33 15,83 289,55 13,19 40,00 

ΙΟΥΝΙΟΣ 25,48 29,04 20,26 349,40 5,15 19,90 

ΙΟΥΛΙΟΣ 28,22 32,05 22,92 362,10 6,36 45,90 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 28,04 32,01 22,96 337,56 6,20 70,20 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 24,28 28,27 19,63 265,92 10,27 40,40 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 19,63 23,40 15,69 206,83 45,00 80,90 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 15,45 18,86 12,12 140,80 60,76 96,80 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 11,94 15,11 8,80 115,37 66,03 80,20 

ΕΤΟΣ 18,59 22,18 14,36 230,44 367,88 142,00 

Στο Σχήμα 3.1 που ακολουθεί απεικονίζεται η κατανομή της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας στο ΜΣ 
Ελληνικού. 



 

 

Σχήμα 3-1   Κατανομή μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας στο ΜΣ Ελληνικού

 

Αναστροφές Θερμοκρασίας 

Το φαινόμενο της αναστροφής θερμοκρασίας συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του αέρα στη 
περιοχή. Οι αναστροφές της θερμοκρασίας αποτελούν ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο στη περιοχή 
του Ελληνικού. Κατά την διάρκεια της νύχτας είναι πολύ συχνότερες από ότι την ημέ
αναστροφές αυτές είναι αναστροφές ακτινοβολίας και μάλλον αβαθείς. Σχηματίζονται με πολύ 
μεγάλη συχνότητα και το βράδυ αλλά διαλύονται σχετικά νωρίς το πρωί, αφού χρειάζονται πολύ 
λίγη ενέργεια για να διαλυθούν. Η ενέργεια αυτή προσφέρεται από την π
ακτινοβολία. Η συχνότητα εμφάνισης αυτών των αναστροφών είναι πολύ μεγάλη και ξεπερνά το 
30% των ημερών του χρόνου. Οι αναστροφές αυτές σπάνια διατηρούνται κατά την διάρκεια της 
ημέρας, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι. 

 

Βροχόπτωση 

Από τα μετεωρολογικά στοιχεία του ΜΣ Ελληνικού (1958
παρατηρείται ότι το μέσο ύψος βροχής κυμαίνεται μεταξύ 360 και 370mm. Ο πιο βροχερός μήνας 
του έτους φαίνεται να είναι ο Δεκέμβριος με το Νοέμβριο να ακολουθεί. Τους δύο αυτούς 
συλλέγεται το 1/3 του συνολικού ετήσιου ύψους βροχής από τα βροχόμετρα. Βροχερή περίοδος 
μπορεί να χαρακτηριστεί η περίοδος από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο και ξηρή από τον Μάιο 
μέχρι τον Σεπτέμβριο. Οι ξηρότεροι μήνες του έτους είναι ο Ιούνιος κα
διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών συλλέγεται λιγότερο από το 5% του συνολικού ετήσιου ύψους 
βροχής. 

 Όσον αφορά την μέγιστη βροχόπτωση που συλλέγεται σε μία μέρα, οι μήνες Ιανουάριος, 
Δεκέμβριος και Οκτώβριος παρουσιάζουν τις μεγαλύτ
το 1/4 περίπου του συνολικού ετήσιου υετού σε διάρκεια ενός 24ώρου. Τους μήνες Δεκέμβριο και 
Ιανουάριο σχεδόν τις μισές μέρες του μήνα, κατά μέσον όρο, σημειώνεται βροχή, ενώ τον Ιούλιο και 
τον Αύγουστο σημειώνεται βροχή συνήθως μία μέρα τον μήνα. 

Η χιονόπτωση είναι ένα σπάνιο φαινόμενο στην περιοχή του Ελληνικού. Ο μέσος αριθμός των 
ημερών του έτους που σημειώθηκαν χιονοπτώσεις τα τελευταία 40 χρόνια δεν ξεπέρασε τις 3, με 
μήνες συχνότερης χιονόπτωσης τους Φεβρ
Σπανιότερα χιονίζει τους μήνες Δεκέμβριο και Μάρτιο. 

Σχήμα 4.1:  

Κατανομή μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας στο ΜΣ Ελληνικού  

 

Το φαινόμενο της αναστροφής θερμοκρασίας συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του αέρα στη 
περιοχή. Οι αναστροφές της θερμοκρασίας αποτελούν ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο στη περιοχή 
του Ελληνικού. Κατά την διάρκεια της νύχτας είναι πολύ συχνότερες από ότι την ημέ
αναστροφές αυτές είναι αναστροφές ακτινοβολίας και μάλλον αβαθείς. Σχηματίζονται με πολύ 
μεγάλη συχνότητα και το βράδυ αλλά διαλύονται σχετικά νωρίς το πρωί, αφού χρειάζονται πολύ 
λίγη ενέργεια για να διαλυθούν. Η ενέργεια αυτή προσφέρεται από την π
ακτινοβολία. Η συχνότητα εμφάνισης αυτών των αναστροφών είναι πολύ μεγάλη και ξεπερνά το 
30% των ημερών του χρόνου. Οι αναστροφές αυτές σπάνια διατηρούνται κατά την διάρκεια της 
ημέρας, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι.  

εωρολογικά στοιχεία του ΜΣ Ελληνικού (1958-2010) που δίνονται στον Πίνακα 4.1, 
παρατηρείται ότι το μέσο ύψος βροχής κυμαίνεται μεταξύ 360 και 370mm. Ο πιο βροχερός μήνας 
του έτους φαίνεται να είναι ο Δεκέμβριος με το Νοέμβριο να ακολουθεί. Τους δύο αυτούς 
συλλέγεται το 1/3 του συνολικού ετήσιου ύψους βροχής από τα βροχόμετρα. Βροχερή περίοδος 
μπορεί να χαρακτηριστεί η περίοδος από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο και ξηρή από τον Μάιο 
μέχρι τον Σεπτέμβριο. Οι ξηρότεροι μήνες του έτους είναι ο Ιούνιος και ο Ιούλιος. Πάντως στην 
διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών συλλέγεται λιγότερο από το 5% του συνολικού ετήσιου ύψους 

Όσον αφορά την μέγιστη βροχόπτωση που συλλέγεται σε μία μέρα, οι μήνες Ιανουάριος, 
Δεκέμβριος και Οκτώβριος παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες τιμές. Τους μήνες αυτούς έχει σημειωθεί 
το 1/4 περίπου του συνολικού ετήσιου υετού σε διάρκεια ενός 24ώρου. Τους μήνες Δεκέμβριο και 
Ιανουάριο σχεδόν τις μισές μέρες του μήνα, κατά μέσον όρο, σημειώνεται βροχή, ενώ τον Ιούλιο και 

ται βροχή συνήθως μία μέρα τον μήνα.  

Η χιονόπτωση είναι ένα σπάνιο φαινόμενο στην περιοχή του Ελληνικού. Ο μέσος αριθμός των 
ημερών του έτους που σημειώθηκαν χιονοπτώσεις τα τελευταία 40 χρόνια δεν ξεπέρασε τις 3, με 
μήνες συχνότερης χιονόπτωσης τους Φεβρουάριο και Ιανουάριο (1 ημέρα περίπου το χρόνο). 
Σπανιότερα χιονίζει τους μήνες Δεκέμβριο και Μάρτιο.  
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Το φαινόμενο της αναστροφής θερμοκρασίας συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του αέρα στη 
περιοχή. Οι αναστροφές της θερμοκρασίας αποτελούν ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο στη περιοχή 
του Ελληνικού. Κατά την διάρκεια της νύχτας είναι πολύ συχνότερες από ότι την ημέρα. Οι 
αναστροφές αυτές είναι αναστροφές ακτινοβολίας και μάλλον αβαθείς. Σχηματίζονται με πολύ 
μεγάλη συχνότητα και το βράδυ αλλά διαλύονται σχετικά νωρίς το πρωί, αφού χρειάζονται πολύ 
λίγη ενέργεια για να διαλυθούν. Η ενέργεια αυτή προσφέρεται από την προσπίπτουσα ηλιακή 
ακτινοβολία. Η συχνότητα εμφάνισης αυτών των αναστροφών είναι πολύ μεγάλη και ξεπερνά το 
30% των ημερών του χρόνου. Οι αναστροφές αυτές σπάνια διατηρούνται κατά την διάρκεια της 

που δίνονται στον Πίνακα 4.1, 
παρατηρείται ότι το μέσο ύψος βροχής κυμαίνεται μεταξύ 360 και 370mm. Ο πιο βροχερός μήνας 
του έτους φαίνεται να είναι ο Δεκέμβριος με το Νοέμβριο να ακολουθεί. Τους δύο αυτούς μήνες 
συλλέγεται το 1/3 του συνολικού ετήσιου ύψους βροχής από τα βροχόμετρα. Βροχερή περίοδος 
μπορεί να χαρακτηριστεί η περίοδος από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο και ξηρή από τον Μάιο 

ι ο Ιούλιος. Πάντως στην 
διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών συλλέγεται λιγότερο από το 5% του συνολικού ετήσιου ύψους 

Όσον αφορά την μέγιστη βροχόπτωση που συλλέγεται σε μία μέρα, οι μήνες Ιανουάριος, 
ερες τιμές. Τους μήνες αυτούς έχει σημειωθεί 

το 1/4 περίπου του συνολικού ετήσιου υετού σε διάρκεια ενός 24ώρου. Τους μήνες Δεκέμβριο και 
Ιανουάριο σχεδόν τις μισές μέρες του μήνα, κατά μέσον όρο, σημειώνεται βροχή, ενώ τον Ιούλιο και 

Η χιονόπτωση είναι ένα σπάνιο φαινόμενο στην περιοχή του Ελληνικού. Ο μέσος αριθμός των 
ημερών του έτους που σημειώθηκαν χιονοπτώσεις τα τελευταία 40 χρόνια δεν ξεπέρασε τις 3, με 

ουάριο και Ιανουάριο (1 ημέρα περίπου το χρόνο). 



 

 

Κατά μέσον όρο 22 ημέρες το χρόνο σημειώνονται καταιγίδες, ενώ τουλάχιστον μία μέρα το μήνα 
σημειώνεται καταιγίδα όλους τους μήνες του χρόνου. Οι μήνες μ
καταιγίδων είναι οι Οκτώβριος

Ομίχλη δεν παρουσιάζεται παραπάνω από μία ημέρα το χρόνο, με μήνες συχνότερης εμφάνισης τον 
Δεκέμβριο και τον Απρίλιο.  

Χαλάζι συμβαίνει πολύ σπάν
την Άνοιξη.  

Στο Σχήμα 3.2  που ακολουθεί 

 

Σχήμα 3-2   Μηνιαία κατανομή μέσου 

 

Σχετική υγρασία 

Από τα μετεωρολογικά στοιχεία προκύπτει ότι ο πιο υγρός μήνας του έτους είναι ο Δεκέμβριος με 
μία μέση τιμή γύρω στο 70%, ενώ σχετικές υγρασίες μικρότερες από 65% φαίνεται να παρουσιάζουν 
και οι μήνες Νοέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος. Ο πιο ξ
με μία σχετική υγρασία γύρω στο 47%. Ξηροί μήνες είναι επίσης ο Αύγουστος, ο Ιούνιος και ο 
Σεπτέμβριος με μία σχετική υγρασία μικρότερη από 55%. 
ακολουθούν παρουσιάζεται η μέση μηνιαία κατανο

Πίνακας 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Κατά μέσον όρο 22 ημέρες το χρόνο σημειώνονται καταιγίδες, ενώ τουλάχιστον μία μέρα το μήνα 
σημειώνεται καταιγίδα όλους τους μήνες του χρόνου. Οι μήνες με την συχνότερη εμφάνιση 
καταιγίδων είναι οι Οκτώβριος- Νοέμβριος και Δεκέμβριος (3 περίπου ημέρες το μήνα). 

Ομίχλη δεν παρουσιάζεται παραπάνω από μία ημέρα το χρόνο, με μήνες συχνότερης εμφάνισης τον 
 

Χαλάζι συμβαίνει πολύ σπάνια (μία ημέρα κάθε δύο χρόνια) και κυρίως τους χειμερινούς μήνες και 

εί παρουσιάζεται η μηνιαία κατανομή του μέσου ύψους βροχής

Μηνιαία κατανομή μέσου ύψους βροχής (mm) ΜΣ Ελληνικού  

Από τα μετεωρολογικά στοιχεία προκύπτει ότι ο πιο υγρός μήνας του έτους είναι ο Δεκέμβριος με 
μία μέση τιμή γύρω στο 70%, ενώ σχετικές υγρασίες μικρότερες από 65% φαίνεται να παρουσιάζουν 
και οι μήνες Νοέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος. Ο πιο ξηρός μήνας είναι ο Ιούλιος 
με μία σχετική υγρασία γύρω στο 47%. Ξηροί μήνες είναι επίσης ο Αύγουστος, ο Ιούνιος και ο 
Σεπτέμβριος με μία σχετική υγρασία μικρότερη από 55%. Στον Πίνακα 3.2 
ακολουθούν παρουσιάζεται η μέση μηνιαία κατανομή της σχετικής υγρασίας.

Πίνακας 3.2: Μέση μηνιαία σχετική υγρασία ΜΣ Ελληνικού

Μήνας Μέση σχετική υγρασία (%) 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 69,18 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 67,90 

ΜΑΡΤΙΟΣ 65,78 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 62,43 

ΜΑΙΟΣ 58,34 

ΙΟΥΝΙΟΣ 51,96 

ΙΟΥΛΙΟΣ 46,73 
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Κατά μέσον όρο 22 ημέρες το χρόνο σημειώνονται καταιγίδες, ενώ τουλάχιστον μία μέρα το μήνα 
ε την συχνότερη εμφάνιση 

Νοέμβριος και Δεκέμβριος (3 περίπου ημέρες το μήνα).  

Ομίχλη δεν παρουσιάζεται παραπάνω από μία ημέρα το χρόνο, με μήνες συχνότερης εμφάνισης τον 

ια (μία ημέρα κάθε δύο χρόνια) και κυρίως τους χειμερινούς μήνες και 

παρουσιάζεται η μηνιαία κατανομή του μέσου ύψους βροχής.  

 

Από τα μετεωρολογικά στοιχεία προκύπτει ότι ο πιο υγρός μήνας του έτους είναι ο Δεκέμβριος με 
μία μέση τιμή γύρω στο 70%, ενώ σχετικές υγρασίες μικρότερες από 65% φαίνεται να παρουσιάζουν 

ηρός μήνας είναι ο Ιούλιος 
με μία σχετική υγρασία γύρω στο 47%. Ξηροί μήνες είναι επίσης ο Αύγουστος, ο Ιούνιος και ο 

 και στο Σχήμα 3.3 που 
μή της σχετικής υγρασίας.  

: Μέση μηνιαία σχετική υγρασία ΜΣ Ελληνικού 



 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Σχήμα 3-3   Μέση μηνιαία σχετική υγρασία ΜΣ Ελληνικού

 

Κατεύθυνση και ένταση των ανέμων

Από την μελέτη των ανεμολογικών συνθηκών που 
διαπιστώνεται ότι κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το μεγάλο ποσοστό νηνεμιών κατά τις 
βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Συγκεκριμένα γύρω στο 20% των ημερών του έτους κατά την διάρκεια της νύκτας συνοδεύετα
νηνεμίες. Το ποσοστό αυτό βαίνει προοδευτικά ελαττούμενο κατά την διάρκεια της ημέρας και 
παρουσιάζει την μικρότερη τιμή του το μεσημέρι, οπότε και παρουσιάζονται νηνεμίες για το 5% 
περίπου των ημερών. 

Κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών τα ποσο
και μικρότερα για την ημέρα (~1%), ενώ για τον χειμώνα η κατάσταση αντιστρέφεται (την νύκτα 
~32% και την ημέρα ~11%). 

Όσον αφορά τους ανέμους κατά την διάρκεια των νυκτερινών ωρών αυτοί είναι κυρίως από βόρειες 
διευθύνσεις που η ταχύτητά τους δεν ξεπερνά τα 12m/sec. Οι άνεμοι αυτοί οφείλονται τον μεν 
χειμώνα σε συνοπτικά κυρίως αίτια (συστήματα καιρού) και είναι κατά κανόνα ισχυροί. Το 
καλοκαίρι οφείλονται κυρίως σε μέσης κλίμακας κυκλοφορία (συνδυασμός απόγειας 
καταβατικών ρευμάτων από τον Υμηττό) και είναι κατά κανόνα ασθενείς. Με την πάροδο της 
ημέρας το ποσοστό των ισχυρών ανέμων ολοένα και αυξάνει ενώ παρουσιάζονται άνεμοι όλων των 
διευθύνσεων, με εξαίρεση αυτών του ανατολικού τομέα. Είναι χαρακτηρι
διάρκεια του μεσημεριού εμφανίζεται ένα αξιοσημείωτο ποσοστό ανέμων από νοτιοδυτικές 
διευθύνσεις έντασης μέχρι και 7m/sec περίπου. 

Μήνας Μέση σχετική υγρασία (%) 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 46,79 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 53,89 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 62,36 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 69,16 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 70,37 

ΕΤΟΣ 60,41 

 

σχετική υγρασία ΜΣ Ελληνικού  

Κατεύθυνση και ένταση των ανέμων 

Από την μελέτη των ανεμολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του Ελληνικού 
διαπιστώνεται ότι κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το μεγάλο ποσοστό νηνεμιών κατά τις 
βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Συγκεκριμένα γύρω στο 20% των ημερών του έτους κατά την διάρκεια της νύκτας συνοδεύετα
νηνεμίες. Το ποσοστό αυτό βαίνει προοδευτικά ελαττούμενο κατά την διάρκεια της ημέρας και 
παρουσιάζει την μικρότερη τιμή του το μεσημέρι, οπότε και παρουσιάζονται νηνεμίες για το 5% 

Κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών τα ποσοστά αυτά είναι μεγαλύτερα για τη νύκτα (45%) 
και μικρότερα για την ημέρα (~1%), ενώ για τον χειμώνα η κατάσταση αντιστρέφεται (την νύκτα 

Όσον αφορά τους ανέμους κατά την διάρκεια των νυκτερινών ωρών αυτοί είναι κυρίως από βόρειες 
διευθύνσεις που η ταχύτητά τους δεν ξεπερνά τα 12m/sec. Οι άνεμοι αυτοί οφείλονται τον μεν 
χειμώνα σε συνοπτικά κυρίως αίτια (συστήματα καιρού) και είναι κατά κανόνα ισχυροί. Το 
καλοκαίρι οφείλονται κυρίως σε μέσης κλίμακας κυκλοφορία (συνδυασμός απόγειας 
καταβατικών ρευμάτων από τον Υμηττό) και είναι κατά κανόνα ασθενείς. Με την πάροδο της 
ημέρας το ποσοστό των ισχυρών ανέμων ολοένα και αυξάνει ενώ παρουσιάζονται άνεμοι όλων των 
διευθύνσεων, με εξαίρεση αυτών του ανατολικού τομέα. Είναι χαρακτηρι
διάρκεια του μεσημεριού εμφανίζεται ένα αξιοσημείωτο ποσοστό ανέμων από νοτιοδυτικές 
διευθύνσεις έντασης μέχρι και 7m/sec περίπου.  
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επικρατούν στην περιοχή του Ελληνικού 
διαπιστώνεται ότι κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το μεγάλο ποσοστό νηνεμιών κατά τις 

Συγκεκριμένα γύρω στο 20% των ημερών του έτους κατά την διάρκεια της νύκτας συνοδεύεται από 
νηνεμίες. Το ποσοστό αυτό βαίνει προοδευτικά ελαττούμενο κατά την διάρκεια της ημέρας και 
παρουσιάζει την μικρότερη τιμή του το μεσημέρι, οπότε και παρουσιάζονται νηνεμίες για το 5% 

στά αυτά είναι μεγαλύτερα για τη νύκτα (45%) 
και μικρότερα για την ημέρα (~1%), ενώ για τον χειμώνα η κατάσταση αντιστρέφεται (την νύκτα 

Όσον αφορά τους ανέμους κατά την διάρκεια των νυκτερινών ωρών αυτοί είναι κυρίως από βόρειες 
διευθύνσεις που η ταχύτητά τους δεν ξεπερνά τα 12m/sec. Οι άνεμοι αυτοί οφείλονται τον μεν 
χειμώνα σε συνοπτικά κυρίως αίτια (συστήματα καιρού) και είναι κατά κανόνα ισχυροί. Το 
καλοκαίρι οφείλονται κυρίως σε μέσης κλίμακας κυκλοφορία (συνδυασμός απόγειας αύρας και 
καταβατικών ρευμάτων από τον Υμηττό) και είναι κατά κανόνα ασθενείς. Με την πάροδο της 
ημέρας το ποσοστό των ισχυρών ανέμων ολοένα και αυξάνει ενώ παρουσιάζονται άνεμοι όλων των 
διευθύνσεων, με εξαίρεση αυτών του ανατολικού τομέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την 
διάρκεια του μεσημεριού εμφανίζεται ένα αξιοσημείωτο ποσοστό ανέμων από νοτιοδυτικές 
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Παρατηρείται επίσης ένα σημαντικό ποσοστό ανέμων από βορειοανατολικές και βορειοδυτικές 
διευθύνσεις. Οι άνεμοι του βόρειου τομέα στην διάρκεια του χειμώνα και των μεταβατικών εποχών 
μπορούν να θεωρηθούν ότι οφείλονται κυρίως σε μέσης κλίμακας συστήματα καιρού, ενώ στην 
διάρκεια του καλοκαιριού σε μελτέμια. Οι άνεμοι του νοτίου ή δυτικού τομέα οφείλονται κυρίως σε 
μέσης κλίμακας κυκλοφορία που συμβαίνει όλες τις εποχές του έτους αλλά είναι μεγαλύτερης 
χρονικής διάρκειας και ισχυρότερη κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Το μεσημέρι και 
νωρίς το απόγευμα οι άνεμοι ισχυροποιούνται και μπορεί να φτάσουν και τα 15m/sec, όμως γενικά 
μένουν σε χαμηλές ταχύτητες. 

Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.3 που ακολουθεί, οι άνεμοι στην περιοχή του Ελληνικού πνέουν 
από βόρειες (24,9%), βορειοανατολικές (10%) και νότιες (11,2%) διευθύνσεις. Η ένταση των ανέμων 
είναι σε ποσοστό 26,4% ασθενής, 17,8% μέτρια και 1,4 % ισχυρή. Το ποσοστό νηνεμιών ανέρχεται 
σε 24,9%. Στο Σχήμα 3.4 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ροδογράμματα διεύθυνσης και 
ταχύτητας του ανέμου για τον ΜΣ Ελληνικού. 

 

Πίνακας 3.3: Διεύθυνση ανέμου ΜΣ Ελληνικού (1970 - 2003) 

Μήνας 
Διεύθυνση Ανέμου 

Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ CLM1 Σύνολο 

Ιανουάριος 28,45 13,03 8,68 4,20 7,59 2,38 4,12 5,57 25,97 100,00 

Φεβρουάριος 26,17 12,34 8,74 5,07 10,16 3,31 4,99 5,53 23,70 100,00 

Μάρτιος 22,57 10,33 8,01 4,12 11,54 4,72 6,35 6,56 25,81 100,00 

Απρίλιος 15,23 5,16 5,54 5,71 15,75 6,31 9,19 8,55 28,55 100,00 

Μάιος 16,89 5,86 4,38 3,63 15,97 7,26 9,54 7,96 28,52 100,00 

Ιούνιος 19,37 5,83 3,46 2,52 16,07 8,01 10,15 8,90 25,69 100,00 

Ιούλιος 28,30 9,89 6,17 1,51 10,31 5,85 9,46 7,32 21,20 100,00 

Αύγουστος 35,19 11,59 6,48 1,40 7,54 4,81 7,12 6,77 19,11 100,00 

Σεπτέμβριος 26,78 10,18 7,43 2,37 9,06 5,45 8,21 6,15 24,38 100,00 

Οκτώβριος 26,86 12,29 8,65 2,80 9,76 3,85 5,46 4,99 25,34 100,00 

Νοέμβριος 24,42 11,67 8,81 4,72 10,80 3,65 4,42 5,01 26,50 100,00 

Δεκέμβριος 28,96 12,11 8,38 4,46 9,54 2,82 3,86 5,48 24,39 100,00 

 

                                                           

3 Calm Wind Conditions : Ένταση ανέμου μικρότερη των 3 κόμβων 
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Σχήμα 3-4   Ροδογράμματα διεύθυνσης και έντασης ανέμου στο ΜΣ Ελληνικού (1955-2011) 

 

 

Ομβροθερμικό διάγραμμα  

Οι Gaussen και Bagnouls απεικονίζουν με ένα διάγραμμα που καλείται ομβροθερμικό διάγραμμα 
την πορεία, μήνα προς μήνα, της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας Τ σε oC και του μέσου μηνιαίου 
ύψους βροχής P σε mm. 

Η επιφάνεια που περικλείεται από τις δύο καμπύλες μεταξύ των δύο σημείων των τομών (Ρ=2Τ) 
δείχνει τη διάρκεια και την ένταση της ξηράς περιόδου. Αν οι βροχοπτώσεις θεωρηθούν ως κέρδος 
στο υδατικό ισοζύγιο, τότε οι θερμοκρασίες εμμέσως εκφράζουν τις απώλειες από την εξάτμιση και 
τη διαπνοή.  

Η διάκριση σύμφωνα με τα ομβροθερμικά διαγράμματα είναι περισσότερο κατατοπιστική από τους 
αριθμοδείκτες και αποδίδει περισσότερο την πραγματική οικολογικά ξηρή περίοδο, αν 
συνυπολογιστούν παράγοντες όπως αποταμιεύματα του εδάφους σε διαθέσιμο νερό, μορφολογικές 
και φυσικές ιδιότητες του εδάφους καθώς και το βάθος του. 

Ένας μήνας χαρακτηρίζεται ως ξηρός, όταν το σύνολο των κατακρημνίσεων του μήνα αυτού είναι 
ίσο ή μικρότερο από το διπλάσιο της μέσης θερμοκρασίας του (Ρtot mm ≤ 2ΤοC). Αυτή σχέση είναι 
καθαρά εμπειρική, αλλά έχει υιοθετηθεί από UNESCO-FAO, καθώς έχουν ληφθεί υπόψη 
πολυάριθμες εργασίες επάνω στη φυσική οικολογία που έγιναν σε διάφορες περιοχές της γης στις 
οποίες παρουσιάζεται ξηρά περίοδος.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν γίνεται απότομη μετάβαση από ένα υγρό μήνα σε ένα ξηρό και 
αντίστροφα. Η μετάβαση γίνεται με ένα μήνα που χαρακτηρίζεται ως υπόξηρος και καθορίζεται 
όταν οι βροχοπτώσεις είναι μεγαλύτερες από το διπλάσιο της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας αλλά 
μικρότερες από το τριπλάσιό της: 

2Τ(οC) < Ptot(mm) < 3T(oC) 



 

 

Οι υπόξηροι μήνες παρουσιάζονται κυρίως, στις περιοχές όπου το κλίμα είναι μεταβατικό από το 
μεσογειακό προς άλλα εύκρατα «αξηρικά» κλίματα.

Οι μήνες που χαρακτηρίζονται από τα ομβροθερμικά διαγράμματα ως ξηροί, δεν παρουσιάζουν 
πάντοτε την ίδια ένταση ξηρασίας μεταξύ τους. Ασθενείς βροχοπτώσεις, υψηλή ατμοσφαιρική 
υγρασία, δρόσος και ομίχλη, μειώνουν την ένταση. Ακριβώς γι’ αυτό καθορίσθηκε ο «ξηροθερμικός 
δείκτης» για κάθε μήνα της ξηράς περιόδου, δηλαδή ο δείκτης ξηρασίας σε σχέση με τη θερμότητα. 
Ο μηνιαίος αυτός δείκτης Χmχαρακτηρίζει την ένταση της ξηρασίας του ξηρού μήνα και ορίζεται ως 
ο αριθμός των ημερών του μήνα αυτού που θεωρούνται ως ξηρές από βιολογικής άποψης.

Στο Σχήμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται το ομβροθερμικό διάγραμμα του Μ.Σ. Ελληνι
παρατηρείται πως η υπόξηρη περίοδος εκτείνεται από τον Απρίλιο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Σχήμα 3-5   Ομβροθερμικό διάγραμμα Μ.Σ. Ελληνικού

 

Οι υπόξηροι μήνες παρουσιάζονται κυρίως, στις περιοχές όπου το κλίμα είναι μεταβατικό από το 
μεσογειακό προς άλλα εύκρατα «αξηρικά» κλίματα. 

Οι μήνες που χαρακτηρίζονται από τα ομβροθερμικά διαγράμματα ως ξηροί, δεν παρουσιάζουν 
ξηρασίας μεταξύ τους. Ασθενείς βροχοπτώσεις, υψηλή ατμοσφαιρική 

υγρασία, δρόσος και ομίχλη, μειώνουν την ένταση. Ακριβώς γι’ αυτό καθορίσθηκε ο «ξηροθερμικός 
δείκτης» για κάθε μήνα της ξηράς περιόδου, δηλαδή ο δείκτης ξηρασίας σε σχέση με τη θερμότητα. 

μηνιαίος αυτός δείκτης Χmχαρακτηρίζει την ένταση της ξηρασίας του ξηρού μήνα και ορίζεται ως 
ο αριθμός των ημερών του μήνα αυτού που θεωρούνται ως ξηρές από βιολογικής άποψης.

που ακολουθεί, παρουσιάζεται το ομβροθερμικό διάγραμμα του Μ.Σ. Ελληνι
παρατηρείται πως η υπόξηρη περίοδος εκτείνεται από τον Απρίλιο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ομβροθερμικό διάγραμμα Μ.Σ. Ελληνικού 
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Οι υπόξηροι μήνες παρουσιάζονται κυρίως, στις περιοχές όπου το κλίμα είναι μεταβατικό από το 

Οι μήνες που χαρακτηρίζονται από τα ομβροθερμικά διαγράμματα ως ξηροί, δεν παρουσιάζουν 
ξηρασίας μεταξύ τους. Ασθενείς βροχοπτώσεις, υψηλή ατμοσφαιρική 

υγρασία, δρόσος και ομίχλη, μειώνουν την ένταση. Ακριβώς γι’ αυτό καθορίσθηκε ο «ξηροθερμικός 
δείκτης» για κάθε μήνα της ξηράς περιόδου, δηλαδή ο δείκτης ξηρασίας σε σχέση με τη θερμότητα. 

μηνιαίος αυτός δείκτης Χmχαρακτηρίζει την ένταση της ξηρασίας του ξηρού μήνα και ορίζεται ως 
ο αριθμός των ημερών του μήνα αυτού που θεωρούνται ως ξηρές από βιολογικής άποψης. 

που ακολουθεί, παρουσιάζεται το ομβροθερμικό διάγραμμα του Μ.Σ. Ελληνικού, όπου 
παρατηρείται πως η υπόξηρη περίοδος εκτείνεται από τον Απρίλιο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

4.1 Υδρολιθολογική ταξινόμηση 
Η περιοχή ενδιαφέροντος παρουσιάζει γεωλογικούς σχηματισμούς παρόμοιας γενικώς 
υδρολιθολογικής συμπεριφοράς. Διακρίνονται με βάση την υδρολιθολογία οι παρακάτω 
σχηματισμοί που παρουσιάζονται στον Υδρολιθολογικό χάρτη με Υδρογεωλογικά στοιχεία (Χάρτης 
001) που συνοδεύει την παρούσα έκθεση : 

 

ΚΑΡΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Ανθρακικοί σχηματισμοί υψηλής έως μέτριας υδροπερατότητας 

Η κυκλοφορία του νερού γίνεται εδώ μέσω του δευτερογενούς πορώδους (ρωγμές, 
καρστικά κενά).  

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα μάρμαρα και οι δολομίτες του ορεινού όγκου του 
Υμηττού. Η κύρια εκφόρτιση του συστήματος γίνεται προς νότο μεταξύ των όρμων 
Βουλιαγμένης και Αγ.Μαρίνας μέσω παράκτιων και υποθαλάσσιων πηγών. 

 

ΚΟΚΚΩΔΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Κοκκώδεις προσχωματικές κυρίως αποθέσεις  μικρής έως μέτριας διαπερατότητας 

Η κυκλοφορία του νερού στις αποθέσεις αυτές γίνεται μέσω του πρωτογενούς πορώδους 
(πορώδες κόκκων).  

Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα κροκαλολατυποπαγή, ψηφιδοπαγή και οι άμμοι 
των σύγχρονων αποθέσεων. Η υπόγεια υδροφορία πολλές φορές έχει άμεση 
αλληλεπίδραση με αυτή των νεογενών αποθέσεων. 

 

Κοκκώδεις Πλειο-πλειστοκαινικές αποθέσεις μέτριας έως πολύ  μικρής διαπερατότητας 

Η κυκλοφορία του νερού γίνεται μέσω του πρωτογενούς πορώδους (πορώδες κόκκων). 

Κατατάσσονται εδώ οι παλαιοί κώνοι κορημάτων και οι πλειοπλειστοκαινικές αποθέσεις 
κροκαλολατυποπαγών, μαργών και άμμων. Η διαπερατότητα τους κυμαίνεται και εξαρτάται 
από την συμμετοχή των επιμέρους αδρόκοκκων ή λεπτόκοκκων συστατικών. 

 

ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Πρακτικά αδιαπέρατοι ή εκλεκτικής κυκλοφορίας σχηματισμοί μικρής έως πολύ μικρής 
διαπερατότητας  

Κατατάσσονται εδώ οι σχηματισμοί των σχιστολίθων. Οι σχηματισμοί αυτοί ουσιαστικώς 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση των επιμέρους υδρογεωλογικών λεκανών και λειτουργούν 
ως υδρογεωλογικά όρια. 
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4.2 Αναπτυσσόμενες υδροφορίες 

Στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος αναπτύσσονται δύο τύποι υδροφοριών.  

 Καρστική υδροφορία 

Στα ανάντη τμήματα των λεκανών απορροής των δύο ρεμάτων, στο ορεινό όγκο του Υμηττού 
αναπτύσσεται καρστική υδροφορία στους ανθρακικούς σχηματισμούς των ασβεστολίθων, 
μαρμάρων και δολομιτών. 

Η υδροφορία αυτή διακινεί τα νερά της προς νότο όπου και εκφορτίζεται μέσω διακριτών και 
διάσπαρτων παράκτιων και υποθαλάσσιων πηγών μεταξύ της Βουλιαγμένης και Αγ. Μαρίνας.  

Η καρστική αυτή υδροφορία δεν συνδέεται άμεσα με τη στενή περιοχή ενδιαφέροντος. 

Είναι πιθανόν να υφίσταται κάποια πλευρική μετάγγιση υπογείων νερών προς τις αποθέσεις των 
κορημάτων και των μεταλπικών πλειο-πλειστοκαινικών αποθέσεων χωρίς όμως αυτό να αποτελεί  
τον κανόνα και να γίνεται σε όλη τη διεπιφάνεια. 

Η ανάπτυξη αντιθέτως σχιστολίθων στο δυτικό τμήμα των ανθρακικών εμφανίσεων που 
παρατηρούνται στην επιφάνεια και κατά θέσεις αναδύονται μέσα από τις σύγχρονες αποθέσεις 
κάνει πιο πιθανή τη δημιουργία εκτεταμένου, ίσως όχι  συνεχούς, υδρογεωλογικού φραγμού που 
δεν επιτρέπει τις  υπόγειες μεταγγίσεις προς τα δυτικά. 

Στρώματα σχιστολίθων έχουν παρατηρηθεί τόσο στο βόρειο  τμήμα της περιοχής (λόφος Χασάνι) 
όσο και εκτός ορίων αυτής βορειότερα. 

 

 Κοκκώδης υδροφορία  

Στις πλειοπλειστοκαινικές αποθέσεις αναπτύσσεται υπόγεια υδροφορία που φιλοξενείται στα πλέον 
αδρόκοκκα μέρη αυτών (κροκαλολατυποπαγή, άμμοι). Η ανάπτυξη  μαργαϊκών οριζόντων 
δημιουργεί τοπικά συνθήκες υπό πίεση υδροφορίας. Στην παράκτια ζώνη η υδροφορία 
πλειοπλειστοκαινικών αποθέσεων ενιαιοποιείται με αυτή των σύγχρονων αποθέσεων και 
παρουσιάζει γενικά ενιαία πιεζομετρία. 

Η κοκκώδης αυτή υδροφορία εξετάζεται στη συνέχεια ώστε να ελεγχθεί η πιθανότητα επηρεασμού 
της από την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για απεριόριστη άρδευση. 

 

4.3 Κοκκώδης υδροφορία πλειοπλειστοκαινικών και σύγχρονων αποθέσεων  
Στην περιοχή ενδιαφέροντος έχουν πραγματοποιηθεί υδρογεωλογικές έρευνες από το ΙΓΜΕ 
(Υδρογεωλογική - Γεωτρητική έρευνα σε περιοχές Ολυμπιακών Έργων 2004") το 2003, το ΕΜΠ 
('Ερευνα Υδρογεωλογικών Συνθηκών και Καθεστώτος Εκμετάλλευσης Υπογείων Νερών 
Λεκανοπεδίου Αθηνών. Ε.Μ.Π. Ι.Κουμαντάκης, Α.Παναγόπουλος, 1997) και από την INTERGEO 
("ENVIRONMENTAL SITE ASSESSMENT PHASE II. ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE AT THE 
HELLINIKON SITE REPORT", 2012) με έμφαση στην ποιότητα των υπόγειων νερών και εδαφών. 

Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω ερευνών στην περιοχή του παλαιού αεροδρομίου του 
Ελληνικού αναπτύσσεται ασθενής υπόγεια υδροφορία στους αδρομερείς ορίζοντες των 
πλειοπλειστοκαινικών αποθέσεων. Τοπικά, λόγω παρεμβολών αδιαπέρατων οριζόντων η υπόγεια 
υδροφορία συναντάται υπό πίεση. 

Η υπόγεια υδροφορία παρουσιάζει φαινόμενα υφαλμύρινσης στην παράκτια ζώνη. Τοπικά 
συναντάται ποιοτική υποβάθμιση της υπόγειας υδροφορίας από υδρογονάνθρακες εξαιτίας της 
λειτουργίας του αεροδρομίου. Στη συνέχεια δίδεται στο Σχήμα 4.1 εικόνα της πιεζομετρίας της 
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υπόγειας υδροφορίας του Λεκανοπεδίου Αθηνών από το ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ (1997) 
που περιλαμβάνει και την περιοχή ενδιαφέροντος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4-1   Υδρογεωλογικός χάρτης Λεκανοπεδίου Αθηνών (ΕΜΠ,1997) 

Στο σχήμα 4.2 δίνονται οι γεωτρήσεις που κατασκευάσθηκαν από το ΙΓΜΕ (2002-3), την INTERGEO 
(2012) και την ΠΑΝΓΑΙΑ ΕΠΕ (2018) με δυνατότητα μέτρησης στάθμης στην περιοχή του 
αεροδρομίου. 
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                      Πιεζόμετρο (ΠΑΝΓΑΙΑ ΕΠΕ, 2018) 

Σχήμα 4-2   Γεωτρήσεις παρατήρησης στάθμης περιοχής αεροδρομίου 
 

Στο πίνακα 4.1 παρουσιάζονται οι στάθμες της υπόγειας υδροφορίας το 2012 από τη μελέτη της 
INTERGEO ΕΠΕ και κάποιες πρόσφατες μετρήσεις στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, 2018. Στον 
πίνακα περιλαμβάνονται και 6 νέες γεωτρήσεις που κατασκευάσθηκαν πρόσφατα από την ΠΑΝΓΑΙΑ 
(2018) στις οποίες έχουν τοποθετηθεί πιεζόμετρα. 

 

Τα βάθη της υπόγειας στάθμης παρουσιάζονται αναλυτικά στον υδρολιθολογικό χάρτη 001 που 
συνοδεύει την έκθεση.  
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Πίνακας 4-1. Μετρήσεις υπόγειας στάθμης 

Κωδικός 
INTERGEO ΕΠΕ 7/2012 

Βάθος στάθμης (m) 
ΠΑΝΓΑΙΑ ΕΠΕ 30/04/2018 

Βάθος στάθμης (m) 
Βάθος στάθμης (m) 

Ιούνιος 2018 

W1 7.48   
W2 8.30   
W3 7.54   

BHGolf 23.53   
BH3 18.97  19.08 
BH4 20.28  20.03* 
BH5 14.95  15.90* 
BH6 20.59  21.05 
BH7 21.40  20.40* 
BH8 23.97  23.35 
BH9 16.50  16.30 

BH10 18.75   
BH11 20.29  21.35 
BH12 14.27   
BH16 5.11  4.25 
MW1 18.75  20.63* 
MW2 18.44   
MW3 17.46   
MW4 18.41   
Β-ΗR4  9.38 9.33 
Β-ΗR2  5.10 5.38 
Β-ΗR3  23.95 24.21 
Β-Ρ1  5.83 5.92 
Β-Ρ2  2.76 3.10 
B-P3  3.98 4.35 
KEA1   8.03 
KEA2   33.20 

* Χαρακτηριστική οσμή πετρελαιοειδών 

 

Από τις μετρήσεις στάθμης σε υφιστάμενα πιεζόμετρα σε συνδυασμό με παλαιότερες καταγραφές 
παρατηρούνται τοπικές διαφοροποιήσεις της υπόγειας υδροφορίας. Οι διαφοροποιήσεις αυτές 
συνδέονται με την ανάπτυξη τοπικά υπό πίεση υπόγειας υδροφορίας. 

Η αξιολόγηση των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων που έχουν κατασκευασθεί στην περιοχή 
συνηγορεί υπέρ της  ανάπτυξης υπό πίεση υδροφοριών. 

Σε πολλές γεωτρήσεις συναντήθηκαν σημαντικού πάχους στρώματα μαργών πάνω από αδρόκοκκα 
υλικά κροκαλών, λατύπων και άμμων. 

Εκτιμάται ότι η ανάπτυξη αυτή των μαργαϊκών οριζόντων δεν είναι συνεχής και παρατηρούνται 
διαφοροποιήσεις τόσο κατά την κατακόρυφη όσο και κατά  την οριζόντια διάσταση. 

Στις περιοχές όπου η οριζόντια ανάπτυξη και το πάχος τους είναι πλέον εκτεταμένη παρατηρούνται 
υψηλές στάθμες όταν διατρηθούν βαθύτεροι υδροφόροι ορίζοντες που φιλοξενούνται στις 
αδρόκοκκες αποθέσεις. Τέτοιες περιοχές είναι η ζώνη του Αμαξοστασίου του ΤΡΑΜ και της ΕΘΕΛ 
όπου το βάθος της στάθμης δεν ξεπερνά τα 10μ σε αντίθεση με τις άλλες περιοχές που κυμαίνεται 
μεταξύ 18-22m . 
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Εκτιμάται ότι στη ζώνη αυτή που βρίσκεται κοντά στο ρέματα Τραχώνων αναπτύσσονται ικανού 
πάχους αδρομερείς αποθέσεις κάτω από συνεχούς ανάπτυξης και ικανού πάχους μαργαικά 
στρώματα.  

Η τροφοδοσία των αδρόκοκκων αυτών οριζόντων από τα ανάντη της περιοχής όπου πρέπει να 
αναδύονται στην επιφάνεια επιτρέπει τη διατήρηση υψηλής στάθμης όταν διατρηθούν λόγω 
υψηλής ζώνης τροφοδοσίας και φραγμού από τα μαργαικά στρώματα. 

Παρόμοιες υδρογεωλογικές συνθήκες είναι χαρακτηριστικές σε αντίστοιχες περιπτώσεις παλαιών 
κώνων κορημάτων που εναλλάσσονται με πλέον λεπτομερή ιζήματα. 

Υψηλή στάθμη συναντάται επίσης στα πιεζόμετρα της παράκτιας ζώνης (Β-Ρ1, Β-Ρ2, Β-Ρ3 και ΒHR2). 
Στην εδώ περίπτωση η υψηλή στάθμη συνδέεται αφενός με τη γειτνίαση με τη θάλασσα σε 
συνδυασμό με τη μικρή περατότητα των αμμούχων μαργών που έχουν διατρήσει τα πιεζόμετρα 
αυτά. 

Η ανάπτυξη εκεί ικανού πάχους μαργαϊκών στρωμάτων παράλληλα προς την ακτή δημιουργεί 
υδραυλικό φραγμό στη διείσδυση της θάλασσας και προστατεύει την υπόγεια υδροφορία από την 
υφαλμύρινση.  

Στον πίνακα 4.2 δίνονται τα αποτελέσματα των δοκιμών διαπερατότητα στις γεωτρήσεις Β-Ρ1, Β-Ρ2, 
Β-Ρ3 στη ζώνη αυτή. Το σύνολο των γεωτρήσεων έχουν διατρήσει μαργαϊκά στρώματα 

 

Πίνακας 4-2. Αποτελέσματα δοκιμών διαπερατότητας  (ΠΑΝΓΑΙΑ ΕΠΕ, 2018) 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ 
ΒΑΘΟΣ              

ΔΟΚΙΜΗΣ 
ΤΥΠΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 

ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ 
(cm/sec) 

B-P1 1.80 - 4.80 MAAG 6 x 10-5 

B-P1 6.10 - 10.60 MAAG 1 x 10-5 

B-P1 6.10 - 20.00 LEFRANC 1 x 10-4 

B-P2 4.70 - 8.50 MAAG 7 x 10-6 

B-P2 4.70 - 15.80 MAAG 5 x 10-6 

B-P2 4.70 - 25.20 MAAG 5 x 10-6 

B-P3 4.70 - 8.40 MAAG 2 x 10-4 

B-P3 10.00 - 20.00 LEFRANC 7 x 10-5 

 
Στην περιοχή ενδιαφέροντος έχει κατασκευασθεί από το ΙΓΜΕ την περίοδο 2002-3 σειρά 
υδρογεωτρήσεων για την εκμετάλλευση της ασθενούς υπόγειας υδροφορίας.  

Στον πίνακα 4.3 που ακολουθεί δίνονται τα στοιχεία των υδρογεωτρήσεων αυτών (βάθος, 
λιθολογία, στάθμη) και τα στοιχεία των δοκιμαστικών αντλήσεων μικρής διάρκειας που 
πραγματοποιήθηκαν. Στον ίδιο πίνακα δίνονται τα αποτελέσματα επεξεργασίας των δοκιμαστικών 
αντλήσεων (υδαταγωγιμότητα, υδροχωρητικότητα). 
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Πίνακας 4-3. Στοιχεία γεωτρήσεων ΙΓΜΕ 2002-3  

Α/Α Βάθος 
(m) 

Λιθολογία 
 από έως (m) 

Πιεζομετρικη 
στάθμη (m) 

Ημερ/νια 
αντλησης  

Διαρκεια 
αντλησης 

(h) 

Παροχη 
αντλησης 
(m3 / h) 

Συνολικη 
πτωση 

σταθμης 
(m) 

Transmissivity 
(m2/s) 

Storativity  

BH-8 38.00 

0-11 : Άργιλος με μικρή συμμετοχή ασβεστολιθικών και 
σχιστολιθικών χαλικιών.  
11-35 : Πηλοί και χαλίκια σε μικρότερο ποσοστό. Μεταξύ 
30 και 35 αύξηση συμμετοχής χαλικιών. 
35 - 38 : Χαλίκια ποικίλης σύστασης. 

23.96 12/7/2002 6 7.9 - 7.2 0.82 2.41 x 10-3 3.83 x 10-4 

BH-
15 

165.00 

0-8 : Καστανοκίτρινος πηλός.  
8-30 : Άργιλος τεφροκίτρινη με μικρό ποσοστό χαλικιών. 
30 - 67 : Άργιλος τεφροκύανη με σημαντική συμμετοχή 
χαλικιών. 
67-100 : Πηλοί, άργιλοι, άμμοι και χαλίκια αταξινόμητα. 
100-165 : Άργιλοι, άμμος, χαλίκια. 

23.69 20/7/2002 6.5 12.0 - 7.0 20.84 9.77 x 10-5 4.98 x 10-4 

BH-7 33.00 
0-28 : Άργιλοι, πηλοί με μικρή συμμετοχή χαλικιών.  
28-33 : Άμμος και χαλίκια. Πολύ μικρή συμμετοχή 
χαλικιών. 

21.03 16/7/2002 6.5 6.1  0.69 1.56 x 10-3 3.71 x 10-4 

BH-9 33.00 

0-28 : Αργιλικοί, μαρμαρυγιακοί, σκουρότεφροι 
σχιστόλιθοι. Σπανιότης χαλαζιακών στοιχείων. 
28-33 : Άμμος και χαλίκια με ελάχιστη συμμετοχή 
αργιλοπηλού 

16.93 17/7/2002 6.5 9.8 - 9.1 0.64 3.95 x 10-3 6.77 x 10-4 

BH-
16 

127.00 

0-28 : Άργιλοι και πηλοί με μικρή συμμετοχή άμμου και 
χαλικιών. 28-55 : Άργιλοι, πηλοί, ψαμίτες.55 - 90 : 
Αργιλοπηλοί υποκύανου χρώματος, ψαμμίτες, 
χαλίκια.90-127 : Άργιλοι, πηλοί, χαλίκια και ψαμμίτες. 
Μείωση συμμετοχής αδρομερών κλασμάτων στις 
κατώτερες στοιβάδες. 

10.30 8/10/2002 
5 h, 50 

min 
11.5 - 10.1 5.11 5.33 x 10-4 8.76 x 10-3 
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Α/Α 
Βάθος 

(m) 
Λιθολογία 

 από έως (m) 
Πιεζομετρικη 
στάθμη (m) 

Ημερ/νια 
αντλησης  

Διαρκεια 
αντλησης 

(h) 

Παροχη 
αντλησης 
(m3 / h) 

Συνολικη 
πτωση 

σταθμης 
(m) 

Transmissivity 
(m2/s) Storativity  

BH-
11 

47.00 

0-30 : Αργιλοπηλοί. Πολύ μικρή συμμετοχή χαλικιών. 
30-47 : Αργιλοπηλοί και χαλίκια πολύμεικτης σύνθεσης. 
Σημαντική αύξηση χαλικιών προς τις βαθύτερες 
στοιβάδες. 

25.74 28/2/2003 28 5.1 8.97 

  

BH-3 38.00 

0-8 : Προσχώσεις (πηλοί, άμμοι, χαλίκια). 
8-33 : Αργιλοπηλοί με μικρή συμμετοχή χαλικιών.  
33-38 : Πολύμεικτα χαλίκια, κύρια ασβεστολιθικά και 
δευτερευόντως σχιστολιθικά. 

23.87 13/3/2003 24 7.1 8.09 

    

BH-6 35.00 

0-9 : Χαλίκια ποικίλου μεγέθους και σύστασης. Λεπτό 
στρώμα αργιλικού υλικού. 
9-29 : Αργιλοπηλοί με μικρή συμμετοχή αδρόκοκκης 
άμμου και χαλικιών.  
29-35 : Πολύμεικτα χαλίκια. 

20.92 27/3/2003 26 6.2 4.46 

    

BH-4 36.00 

0-10 : Ασύνδετα φερτά υλικά (άμμος χαλίκια και μικρή 
συμμετοχή πηλού).10-23 : Μαργαϊκό υλικό με πολύ 
μικρή συμμετοχή αδρομερών στοιχείων. 23-30 : 
Μαργαϊκό υλικό με συμμετοχή χαλικιών.30-36 : Χαλίκια 
πολύμεικτα και σε πολύ μικρότερο ποσοστό αδρόκοκκη 
άμμος.  

18.09 23/3/2003 24 17.2 2.30 

    

BH-
10 

54.00 

0-8 : Προσχώσεις με ευρύ κοκκομετρικό φάσμα (πηλοί, 
άμμος, χαλίκια). 
8-40 : Μάργες. 
40-54 : Πολύμεικτα χαλίκια και σε πολύ μικρότερο 
ποσοστό αργιλοπηλούχο υλικό. 

39.07 7/4/2003 24 5.0 24.09 

    



 

34 
 

Α/Α 
Βάθος 

(m) 
Λιθολογία 

 από έως (m) 
Πιεζομετρικη 
στάθμη (m) 

Ημερ/νια 
αντλησης  

Διαρκεια 
αντλησης 

(h) 

Παροχη 
αντλησης 
(m3 / h) 

Συνολικη 
πτωση 

σταθμης 
(m) 

Transmissivity 
(m2/s) Storativity  

BH-5 68.00 

0-10 : Προσχώσεις (πηλοί, αδρομερής άμμος, χαλίκια). 
10-35 : Μάργες με μικρή συμμετοχή χαλικιών. 
35-44 : Άργιλοι, πηλοί με πολύ μικρό ποσοστό χαλικιών. 
44-64 : Άργιλος με μικρό πσοστό χαλικιών. 
64-68 : Πολύμεικτα χαλίκια. 

17.29 4/4/2003 24 13.3 3.94 

    

BH-
12 

38.00 
0-33 : Μάργες με μικρή συμμετοχή χαλικιών. 
33-38 : Πολύμεικτα χαλίκια, κύρια αβεστολιθικά και 
σχιστολιθικά. 

17.29  4/4/2003 6 13.3  3.94  
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Με βάση τα στοιχεία της λιθολογίας των υδρογεωτρήσεων μαζί με αυτά των παλαιότερων 
δειγματοληπτικών ερευνών πιστοποιείται η ανάπτυξη επάλληλων οριζόντων διαφορετικής 
διαπερατότητας υλικών. Η ανάπτυξη των αδρόκοκκων και των πλεον λεπτομερών οριζόντων είναι 
τυχαία τόσο στην κατακόρυφη όσο και στην οριζόντια ανάπτυξη τους. Τα υδραυλικά 
χαρακτηριστικά των υπόγειων οριζόντων (περατότητα, υδαταγωγιμότητα, υδροχωρητικότητα) δεν 
παρουσιάζουν υψηλές τιμές.  

Στις αντλήσεις που πραγματοποίησε το ΙΓΜΕ οι παροχές κυμαίνονται μεταξύ 5-12 m3/h, γεγονός 
που πιστοποιεί την ανάπτυξη μιας ασθενούς υπόγειας υδροφορίας.  

 

4.4 Στοιχεία 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Αττικής 
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη «1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του ΥΔ Αττικής (EL06)» (ΦΕΚ 4672/Β/29-12-2017) η περιοχή που εξετάζεται 
εντάσσεται στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα EL0600110: Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Λεκάνης Κηφισού 
(Λεκανοπεδίου Αθήνας). Το σύστημα είναι κατ΄επικράτηση κοκκώδους υδροφορίας και 
αναπτύσσεται στις προσχωματικές αποθέσεις και στα τριτογενή ιζήματα της λεκάνης του Κηφισού 
(Λεκανοπέδιο Αττικής). 

Δυτικά του ΥΥΣ Λεκάνης Κηφισού στο ανάντη τμήμα της περιοχής μελέτης αναπτύσσεται το Υπόγειο 
Υδατικό Σύστημα Υμηττού (EL0600160). Το σύστημα είναι καρστικής υδροφορίας και αναπτύσσεται 
στις μάζες των μαρμάρων, ασβεστολίθων και δολομιτών του ομώνυμου ορεινού όγκου που 
οριοθετεί από ανατολικά το λεκανοπέδιο της Αττικής και εκτείνεται με επιμήκη διάταξη από τον 
αυχένα μεταξύ Υμηττού και Πεντέλης μέχρι τον όρμο της Βάρης στο Σαρωνικό Κόλπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Σχήμα 4-3   Χάρτης Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων ΥΔ Αττικής (2017).  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της κατάστασης του Υπόγειου 
Υδατικού Συστήματος Λεκάνης Κηφισού (Λεκανοπεδίου Αθήνας) με βάση την 1η Αναθεώρηση 
ΣΔΛΑΠ. 

Περιοχή 
μελέτης 
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Η ποιοτική (χημική) κατάσταση του συστήματος χαρακτηρίστηκε συνολικά ΚΑΚΗ. 

Στο χάρτη που ακολουθεί δίδεται η αξιολόγηση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης των ΥΥΣ, στον 
οποίο το πολύγωνο του συστήματος έχει χρωματιστεί με κόκκινο χρώμα. 

 
Σχήμα 4-4   Χάρτης Ποιοτικής (Χημικής) κατάστασης Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων ΥΔ Αττικής.  
 

Απολήψεις – Στοιχεία υδατικού ισοζυγίου 

Η τροφοδοσία του συστήματος εξασφαλίζεται από πλευρικές μεταγγίσεις από τους καρστικούς 
σχηματισμούς, από διαρροές των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της αστικής περιοχής και, από 
την απευθείας κατείσδυση του μετεωρικού νερού. Η προσέγγιση της τροφοδοσίας μπορεί να γίνει 
μόνο με βάση εκτιμήσεις, όπως έγινε και στη φάση σύνταξης του 1ου ΣΔ. Με βάση την προσέγγιση 
αυτή η τροφοδοσία του συστήματος εκτιμάται σε υπερετήσια βάση ότι είναι της τάξης των 40x106 

m3. Οι απολήψεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παραδοτέου των Πιέσεων, εκτιμώνται σε 
13,57x106 m3 περίπου.  

Αξιολόγηση – Παρουσίαση της ποσοτικής κατάστασης του ΥΥΣ 

Η αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης του συστήματος γίνεται με αναφορά σε δύο φάσεις. 
Αρχικά σε σχέση με τη φυσική κατάσταση του συστήματος, το ισοζύγιο εκτιμάται ότι θα είναι 
ελλειμματικό. Η κάλυψη του φυσικού εδάφους από αδρανή υλικά λόγω της αστικοποίησης έχει 
ελαχιστοποιήσει τους όγκους νερών που διηθούνται στους υπόγειους υδροφορείς και η κατάσταση 
αυτή είναι μη αναστρέψιμη. 

Σε ότι αφορά την αξιολόγηση με επίπεδο αναφοράς την περίοδο του 1ου ΣΔ, το ισοζύγιο του 
συστήματος εκτιμάται ότι είναι πλεονασματικό. Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στη χώρα 
μας στη διάρκεια της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου εκτιμήθηκε ότι έχουν μειώσει τις 
απολήψεις (νόμιμες και παράνομες), ενώ δεν φαίνεται να μειώθηκαν οι εμπλουτισμοί του 
συστήματος από διαρροές των αστικών υποδομών.  

Η ποσοτική κατάσταση του συστήματος χαρακτηρίστηκε συνολικά ΚΑΛΗ. 

Περιοχή 
μελέτης 
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Σχήμα 4-5   Χάρτης Ποσοτικής κατάστασης Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων ΥΔ Αττικής.  
 

 

4.5 Στοιχεία χημισμού του νερού 
Με βάση την Υ.Α.1811/ΦΕΚ.3322/30-12-2011 προσδιορίζονται σε εθνικό επίπεδο τα ποιοτικά 
πρότυπα και οι ανώτερες αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ) για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, 
ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του 
Άρθρου 3 της ΚΥΑ 39626/2208/ Ε130/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2015) που 
συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 182314/1241 (ΦΕΚ 2888Β 12/9/2016).  

Με βάση την ΚΥΑ 182314/1241 ΦΕΚ2888/12-9-2016 τροποποιείται το Παράρτημα II του άρθρου 8 
της υπ’ αριθ. 39626/2208/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β'2075), σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2014/80/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 
2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των 
υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20ης 
Ιουνίου 2014. Με την τροποποίηση γίνεται προσθήκη α) νέων κριτηρίων κατά τον καθορισμό των 
ανώτερων αποδεκτών τιμών για τους ρύπους και των δεικτών ρύπανσης στα υπόγεια ύδατα, για τις 
περιοχές που συναντώνται υψηλές τιμές εξαιτίας του φυσικού υποβάθρου, β) νέων ρύπων στον 
κατάλογο των εξεταζόμενων στοιχείων και ουσιών και γ) νέων πληροφοριών που συμβάλλουν στη 
διαφάνεια της αξιολόγησης της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων, με στόχο να 
επιτυγχάνεται πληρέστερα ο σκοπός της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με το 
άρθρο 1 αυτής.  

Σύμφωνα με την Υ.Α.1811/ΦΕΚ 3322/30-12-2011 καθορίζονται τα εξής: 

 

 

 

Περιοχή 
μελέτης 
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Πίνακας 4-4. Ποιοτικά Πρότυπα Υπογείων Υδάτων 

Ρύπος Ποιοτικά Πρότυπα 

Νιτρικά άλατα (ΝΟ3) 50 mg/L 

Δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων (συμπεριλαμβάνονται 
αντίστοιχοι μεταβολίες, προϊόντα αποικοδόμησης και 

αντιδράσεων) [1] 

0,1 μg/L  

0,5 μg/L (συνολικό) [2] 

[1]  Ως «φυτοφάρμακα», νοούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα βιοκτόνα, όπως ορίζονται 
αντίστοιχα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.  

[2] Ως «συνολικό», νοείται το άθροισμα όλων των επιμέρους φυτοφαρμάκων που ανιχνεύονται και 
προσδι-ορίζονται ποσοτικά κατά τη διαδικασία παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων σχετικών 
προϊόντων μεταβολισμού, προϊόντων αποδόμησης και προϊόντων αντίδρασης.  

 

Πίνακας 4-5. Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές Ρύπων Υπογείων Υδάτων  

Παράμετρος Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές (ΑΑΤ) 
pH 6,50 – 9,50  

Αγωγιμότητα  2500 μS/cm  
Αρσενικό (As) 10 μg/L  
Κάδμιο (Cd) 5 μg/L 

Μόλυβδος (Pb) 25 μg/L 
Υδράργυρος (Hg) 1 μg/L 

Νικέλιο (Ni) 20 μg/L 
Ολικό χρώμιο (Cr)  50 μg/L 

Αργίλιο (Al) 200 μg/L 
Αμμώνιο (NH4) 0,5 mg/L  
Νιτρώδη (NO2) 0,5 mg/L  

Χλωριούχα ιόντα (Cl)  250 mg/L  
Θειικά ιόντα (SO4) 250 mg/L  

Άθροισμα Τριχλωροαιθυλενίου και 
Τετραχλωροαιθυλένιου  

10 μg/L 

 

Με το συμπληρωματικό ΦΕΚ 2888Β 12/9/2016 προστίθενται νέοι ρύποι (ΝΟ2, P, PO4) στον κατάλογο 
των ρυπαντών για τους οποίους θα πρέπει να εξετασθεί ο καθορισμός Ανώτερων Αποδεκτών Τιμών 
(ΑΑΤ) και δίδεται πιο αναλυτική μεθοδολογία που αφορά τον τρόπο προσδιορισμού των ΑΑΤ όπου 
εντοπίζονται υψηλά υποβόσκοντα επίπεδα ουσιών ή ιόντων ή των δεικτών τους λόγω φυσικών 
υδρογεωλογικών φαινομένων. 

Στην περιοχή του Ελληνικού έχουν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν σημαντικός αριθμός 
αναλύσεων για την αξιολόγηση του χημισμού της υπόγειας υδροφορίας.  

Σους πίνακες που ακολουθούν 4.6, 4.7, 4.8 και 4.9 δίνονται οι χημικές αναλύσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν στα πλαίσια των διαφόρων μελετών. 
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Πίνακας 4-6. Φυσικοχημικές αναλύσεις υπόγειου νερού (ENVIRONMENTAL SITE ASSESSMENT PHASE II ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE AT THE 
HELLINIKON SITE. INTERGEO, 7/2012) 

A/A ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ W1  W2 W3 BH 

GOLF BH3 BH7 BH8 BH9 BH11 BH12 BH13 BH15 BH16 MW2 MW3 

1 pH   7.50 7.42 7.37 7.44 7.55 7.43 7.39 7.34 7.33 7.64 8.03 7.78 8.04 7.49 7.45 

2 Electrical 
Conductivity (EC) μS/cm 1045 1058 932 1564 512 849 897 1042 435 2200 281 1047 750 745 881 

3 Chloride (Cl-) mg/l 59 57 46 290 16 47 50 92 27 320 10.0 156 129 57 65 

4 Nitrate (NO3
-) mg/l 41.6 35.0 33.2 48.9 18.0 15.5 39.1 74.5 7.1 7.1 4.9 0.3 8.8 n.d. 0.3 

5 Nitrite (NO2
-) mg/l 0.059 0.059 0.046 0.069 0.108 0.052 0.043 0.052 0.072 0.295 0.026 0.069 0.046 0.043 0.036 

6 Potassium (K) mg/l 3.6 4.1 3.1 1.2 1.7 4.2 4.3 7.4 2.9 9.5 1.6 2.6 2.7 3.4 1.8 

7 Sodium (Na) mg/l 45 33 30 95 8 10 11 45 21 280 10 85 115 45 44 

8 Sulphate (SO4
2+) mg/l 81 87 72 57 36 45 57 64 17 70 22 37 47 27 10 

9 Phosphate (PO4
3-) mg/l n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

10 Magnesium (Mg) mg/l 57.2 58.4 45.7 58.6 35.4 61.4 66.1 65.7 25.8 68.2 18.1 55.6 30.0 51.0 67.3 

11 Calcium (Ca) mg/l 137 136 135 162 77 112 122 125 61 92 62 105 44 93 114 

12 Phenols mg/l n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

13 HCO3
- mg/l HCO3

- 608 587 565 482 326 521 543 521 282 750 280 478 305 565 674 
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Πίνακας 4-7. Πίνακας Χημικών Αναλύσεων στα πλαίσια της μελέτης "Υδρογεωλογική - Γεωτρητική έρευνα περιοχών Ολυμπιακών Έργων 2004. 
Προτάσεις εκμετάλλευσης των υδροληπτικών έργων". (Στέμος, Ν., Χαρμανίδης, Φ. ΙΓΜΕ, 2002) 

  Α/Α Ημερ/νία 

Χρόνος 
από αρχη 
άντλησης pH 

Αγωγι-
μότητα Ca Mg Na K HCO3 Cl SO4 NO3 TDS TH 

Σκληρότητα 
ολική 

Σκληρότητα 
μόνιμη 

Σκληρότητα 
παροδική 

      h   μS/cm mg/l  (mg/l CaCO3) 
BH-8 ΕΥΓ-1 Ιουλ-02 0.5 7.1 970.0 76.2 59.3 54.5 3.5 432.0 74.5 60.0 52.7 812.7 135.5 434.06 79.98 354.08 
      9 7.4 970.0 72.1 62.7 52.4 3.5 430.8 63.8 60.0 62.0 807.3 134.8 437.82 84.73 353.09 
BH-15 ΕΥΓ-2 Ιουλ-02 0.5 7.7 1,050.0 48.1 48.2 96.6 1.6 335.6 141.8 38.4 31.0 741.3 96.3 318.29 43.23 275.06 
      6 7.6 1,040.0 44.1 51.1 96.6 1.6 335.6 141.8 36.0 31.0 737.8 95.2 320.24 45.18 275.06 
BH-7 ΕΥΓ-3 Ιουλ-02 1 7.6 900.0 52.5 66.2 52.2 2.3 408.8 70.9 48.0 43.4 744.3 118.7 403.32 68.26 335.06 
      6 7.5 900.0 60.1 58.9 52.4 2.3 410.1 70.9 47.1 43.4 745.2 119.0 392.25 56.12 336.13 
BH-9 ΕΥΓ-4 Ιουλ-02 1 7.5 980.0 48.1 71.5 55.4 3.5 414.9 70.9 45.8 49.6 759.5 119.6 414.15 74.09 340.06 
      6 7.7 960.0 68.1 61.3 56.8 3.5 411.3 70.9 60.0 49.6 781.5 129.4 422.08 84.97 337.11 
?? ΕΥΓ-5 Ιουλ-02 7 7.4 1,090.0 58.5 57.4 108.1 1.2 483.3 95.7 56.2 37.2 897.6 115.9 382.09 

 
396.12 

BH-16 ΕΥΓ-6 Σεπ-02   7.5 1,080.0 56.9 28.7 108.1 4.7 298.0 120.6 72.0 9.3 698.3 85.6 260.02 15.78 244.25 
 

Πίνακας 4-8. Χημικών Αναλύσεων στα πλαίσια της μελέτης "Υδρογεωλογική - Γεωτρητική έρευνα περιοχών Ολυμπιακών Έργων 2004. Προτάσεις 
εκμετάλλευσης των υδροληπτικών έργων". (Στέμος, Ν., Χαρμανίδης, Φ. ΙΓΜΕ, 2003) 

  Α/Α Ημερ/νία 

Χρόνος 
από αρχη 
άντλησης pH 

Αγωγι-
μότητα Ca Mg Na K HCO3 Cl SO4 NO3 TDS TH 

Σκληρότητα 
ολική 

Σκληρότητα 
Μόνιμη 

Σκληρότητα 
παροδική 

      h   μS/cm mg/l  (mg/l CaCO3) 
BH-11 ΕΥΓ-7 Φεβ-03 6 7.6 1,153.0 52.9 58.4 92.0 3.9 378.3 134.7 58.1 21.7 800.0 111.3 372.23 62.17 310.06 
?? ΕΥΓ-8 Μαρ-03 7 7.4 951.0 72.7 35.5 48.3 6.3 335.6 78.0 48.0 15.5 639.9 108.2 327.42 52.35 275.06 
BH-3 ΕΥΓ-9 Μαρ-03 6 7.4 1,134.0 99.4 55.0 41.4 1.6 425.9 104.6 32.2 49.6 809.7 154.4 474.25 125.17 349.08 
BH-6 ΕΥΓ-10 Μαρ-03 6 7.5 1,379.0 91.4 68.1 102.5 2.3 450.0 206.0 44.2 37.2 1,001.7 159.5 508.18 139.35 368.83 
BH-4 ΕΥΓ-11 Μαρ-03 7 7.4 1,179.0 93.0 62.5 78.2 1.6 610.0 99.3 19.7 6.2 970.5 155.5 489.14 

 
499.97 

BH-10 ΕΥΓ-12 Απρ-03 6 7.4 1,485.0 85.0 74.9 96.6 2.3 468.6 219.8 33.6 6.2 987.0 159.9 520.18 136.12 384.07 
BH-5 ΕΥΓ-13 Απρ-03 6 7.8 1,545.0 88.2 66.9 96.6 2.3 371.0 265.9 25.0 6.2 922.1 155.1 495.26 191.18 304.08 
BH-12 ΕΥΓ-14 Απρ-03 3 7.6 2,020.0 72.1 63.2 248.3 2.3 573.6 297.8 75.4 15.5 1,348.2 135.3 439.88 -30.26 470.13 
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Πίνακας 4-9. Χημικές αναλύσεις  Έρευνας Υδρογεωλογικών Συνθηκών και Καθεστώς Εκμετάλλευσης Υπόγειων Νερών Λεκανοπεδίου Αθηνών (1995-97).  
ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ    -     ΔΗΜΟΙ   ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Α' ΦΑΣΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996) ΚΑΙ Β' ΦΑΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 1997). 

Α/Α 
Προέλευση 
δείγματος Γ/Π 

Βάθος 
σημείου 

T 
(0C) pH 

E. C.       
(μS/cm) 

Ca++      

(ppm) 
Mg++       

(ppm) 
Na+          

(ppm) 
K+            

(ppm) 
HCO3

-    

(ppm) 
Cl-        

(ppm) 
SO4

-2     
(ppm) 

NO3
-     

(ppm) 
NO2

-     
(ppm) 

NH4
+      

(ppm) 
T.D.S. 
(ppm) 

Σκληροτ. 
Ολική    
mg/l 

CaCO3 

Σκληροτ. 
Παροδική     

mg/l 
CaCO3 

Σκληροτ. 
Μόνιμη   

mg/l 
CaCO3 

S.A.R. 

Α' ΦΑΣΗ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996) 
                

 ΕΛ5 Γ 66 20.0 7.1 770 79.4 50.0 100.0 3.0 445.3 102.0 46.0 49.7 0.04  652 407 365 42 2.2 

 
ΕΛ6 Γ 24 19.7 7.2 1109 73.0 56.0 240.0 9.0 439.2 296.0 75.0 20.7 0.51 

 
989 416 360 56 5.1 

 
ΕΛ12 Γ 

 
19.0 7.7 620 73.0 40.0 75.0 2.0 308.7 77.0 68.0 79.2 0.03 

 
568 349 253 96 1.8 

 ΕΛ13 Γ  20.0 7.4 2850 164.0 133.3 720.0 5.0 287.9 1290.0 340.0 26.8 0.03  2823 966 236 730 10.1 

 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ 

  
19.7 7.3 1337 97.4 69.8 283.8 4.8 370.3 441.3 132.3 44.1 0.15 

 
1258 535 304 231 4.8 

Β'  ΦΑΣΗ   (ΙΟΥΝΙΟΣ  1997) 
                  

 
ΕΛ6 Γ 24 

 
7.6 1540 92.0 61.0 190.0 6.0 480.0 214.0 65.0 26.0 0.02 0.10 895 485 394 91 3.8 

 ΕΛ13 Γ  22.1 7.6 4500 188.0 134.0 740.0 5.0 302.6 1240.0 365.0 38.7 0.02 0.00 2863 1029 248 781 10.1 

 
ΕΛ14 Γ 

  
7.6 909 62.0 41.0 90.0 3.0 307.0 86.0 59.0 46.2 0.01 0.03 541 326 252 74 2.2 

 
ΕΛ15 Π 

  
7.0 1140 140.0 12.0 60.0 2.0 370.0 65.0 100.0 180.4 0.02 0.03 752 430 304 126 1.3 

 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΩΝ 

  
22.1 7.4 2022 120.5 62.0 270.0 4.0 364.9 401.3 147.3 72.8 0.02 0.04 1263 567 299 268 4.3 

                      

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Μ.Ο                             
Α' ΚΑΙ Β' ΦΑΣΗΣ   

16.8 2.6 584 37.9 22.9 96.3 1.5 127.9 146.5 48.6 20.3 0.03 0.01 438 192 105 87 1.6 
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Με βάση τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων παρατηρείται ότι τα υπόγεια νερά της περιοχής 
παρουσιάζουν τοπικά αυξημένες τιμές σε παραμέτρους όπως η ηλεκτρική αγωγιμότητα, τα 
χλωριόντα, τα νιτρικά.  

Οι αυξημένες αυτές τοπικά τιμές, όπως παρουσιάζονται στους πίνακες, υποδηλώνουν ότι η υπόγεια 
υδροφορία έχει επηρεασθεί τοπικά από τη θαλάσσια διείσδυση και από άλλες ανθρωπογενείς 
επεμβάσεις (αυξημένα νιτρικά και παρουσία πετρελαιοειδών). 

Με βάση τη μελέτης της INTERGEO (2012) προκύπτει σημαντική ρύπανση (αλλά περιορισμένη 
τοπικά) από πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες στην περιοχή κοντά στον αεροδιάδρομο του 
Ανατολικού αερολιμένα.  

Η παρουσία, κατά θέσεις, μαργαϊκών οριζόντων προστατεύει στις περιοχές αυτές την υπόγεια 
υδροφορία από την υφαλμύρινση αλλά όχι σε μακροχρόνια βάση σε περίπτωση υπεραντλήσεων. Η 
συνέχιση τοπικής υπερεκμετάλλευσης μπορεί να δημιουργήσει νέες εκλεκτικές διόδους για τη 
θαλάσσια διείσδυση παρακάμπτοντας τα αδιαπέρατα μαργαϊκά στρώματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -ΕΜΜΕΣΟΣ  ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ 

5.1 Θεσμικό πλαίσιο 
Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων περιλαμβάνει την 
Κ.Υ.Α. Αριθ. οικ. 145116/2011 και την τροποποίησή της (Κ.Υ.Α. Αριθ. οικ. 191002/2013 - ΦΕΚ 
2220/Β/09.09.2013), με τις οποίες ουσιαστικά προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και όλες οι 
απαιτούμενες μελέτες ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων.  

Οι εφαρμογές επαναχρησιμοποίησης που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ περιλαμβάνουν:  

α) επαναχρησιμοποίηση για άρδευση,  

β) τροφοδότηση ή εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων,  

γ) αστική και περιαστική επαναχρησιμοποίηση,  

δ) επαναχρησιμοποίηση για βιομηχανική χρήση και 

 ε) επαναχρησιμοποίηση στα υδατικά συστήματα (όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 7 του ΠΔ 
51/2007) που χρησιμοποιούνται για την απόληψη πόσιμου ύδατος.  

Η διάθεση για άρδευση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων συνεπάγεται εκτός των άλλων, 
τη διήθηση σε βάθος όγκων του διατιθέμενου υγρού που καταλήγουν στους υπόγειους 
υδροφορείς κυρίως κατά την υγρή περίοδο. Επομένως αποτελεί ουσιαστικά μία παρέμβαση 
τεχνητού εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων, οι σχετικές διαδικασίες του οποίου 
διέπονται από τις διατάξεις των ανωτέρω  Κ.Υ.Α. 

Τα τελικά προϊόντα της τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων  θα χρησιμοποιηθούν για 
απεριόριστη άρδευση των εκτάσεων του Μητροπολιτικού Πάρκου και των χώρων πρασίνου στις 
Ζώνες Πολεοδόμησης και Ανάπτυξης. 

 Ανάλογα με την εφαρμογή της  επαναχρησιμοποίησης, το είδος και τη δυναμικότητα της 
εγκατάστασης, τίθενται όρια φυσικοχημικών, μικροβιολογικών και οικοτοξικολογικών 
παραμέτρων των προς επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων. Επιπλέον, καθορίζονται η κατ’ 
ελάχιστο απαιτούμενη επεξεργασία και η συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων.  

 

5.2 Τεχνητός εμπλουτισμός  
Ο τεχνητός εμπλουτισμός συνίσταται στην αύξηση του ρυθμού ανανέωσης του υπόγειου νερού 
των υδροφόρων στρωμάτων με χρησιμοποίηση περίσσειας φυσικού ή επεξεργασμένου νερού & 
κατασκευή κατάλληλων διατάξεων (γεωτρήσεις, αγωγοί μεταφοράς, μονάδες επεξεργασίας 
νερού). 

Ο εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων με ανακτώμενο νερό από υγρά απόβλητα συνδυάζει 
τον τεχνητό εμπλουτισμό των υδροφορέων με την περαιτέρω επεξεργασία των εφαρμοζόμενων 
εκροών μέσω φυσικών, χημικών και βιολογικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στο σύστημα 
έδαφος - υδροφορέας. 

Οι σκοποί του τεχνητού εμπλουτισμού είναι πολλοί και σπουδαίοι. Αναφέρονται παρακάτω 
ορισμένοι από τους σπουδαιότερους : 

 η αντιμετώπιση της μείωσης ή εξάντλησης του νερού στους εντατικά εκμεταλλευόμενους 
υδροφορείς, 

 η δημιουργία υπόγειων υδατικών αποθεμάτων, 
 η αποθήκευση νερού (για φρεάτιους υδροφορείς), 
 ο έλεγχος του υδρολογικού συστήματος (σε τοπική ή διαχειριστική κλίμακα), 
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 η πρόληψη ή αντιμετώπιση της υφαλμύρινσης παραθαλάσσιων υδροφόρων στρωμάτων, 
 η πρόληψη της καθίζησης εδαφών λόγω υπεράντλησης και 
 ο έλεγχος της ποιότητας του νερού. 
 Επίσης μπορεί να επιτευχθούν στόχοι όπως είναι ο έλεγχος των πλημμύρων, η ψύξη ζεστών 

νερών, η άντληση πετρελαίου, η συνδυασμένη αξιοποίηση επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων. 

Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για την επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου του 
τεχνητού εμπλουτισμού με επεξεργασμένες εκφορές ΕΕΛ: 

 Η ποιότητα του νερού να είναι κατάλληλη και χημικά συμβατή με αυτήν του υπόγειου. 
 Να υπάρχουν κατάλληλες γεωλογικές συνθήκες (επιφάνειες και υπέδαφος με μεγάλη 

περατότητα, υδροφόρα στρώματα σε αλληλουχία και σε υδραυλική διασύνδεση, κλπ). 
 Να υπάρχουν περιοχές κατάλληλες γεωμορφολογικά. 
 Να υπάρχουν βασικά έργα υποδομής ή η δυνατότητα κατασκευής τους. 
 Το κατασκευαστικό και το λειτουργικό κόστος να μην είναι ασύμφορα για να είναι εφικτή 

η λύση του τεχνητού εμπλουτισμού. 
 Να λαμβάνονται μέτρα προστασίας των σημείων άντλησης υδρευτικού νερού. 

Οι κύριες μέθοδοι εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων με εκροές που ανακτώνται κατά την 
επεξεργασία των υγρών αποβλήτων είναι : 

 εμπλουτισμός υδροφορέων με επιφανειακή κατάκλυση 
 εμπλουτισμός μέσω διήθησης 
 εμπλουτισμός υδροφορέων με άρδευση 
 εμπλουτισμός υδροφορέων με γεωτρήσεις ή φρέατα 

Στην περίπτωση εμπλουτισμού με γεωτρήσεις ή φρέατα το νερό μεταφέρεται και διοχετεύεται 
κατ' ευθείαν στον υπόγειο υδροφορέα. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ανάκτηση εκροών από 
τουλάχιστον δευτεροβάθμια επεξεργασία υγρών αποβλήτων και η εφαρμογή διενεργείται κατ' 
ευθείαν στην κορεσμένη ζώνη, δηλαδή τον υδροφορέα.  

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται επίσης σε έργα δημιουργίας φραγμού σε παράκτιους υδροφορείς 
για την παρεμπόδιση διείσδυσης και ανάμειξης του θαλάσσιου νερού με γλυκό ή για απλή 
διάθεση των εκροών δευτεροβάθμιας επεξεργασίας. 

 

Στην περιοχή του Μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά θα γίνεται διάθεση 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για απεριόριστη άρδευση. Με τον τρόπο αυτό η πιθανή 
περίσσεια των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που δεν θα κατακρατείται από τα φυτά θα 
διηθείται και θα καταλήγει στην υπόγεια υδροφορία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ  ΑΡΔΕΥΣΗ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΣΟΥ  ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ 

6.1 Γενικά 
Το υπόγειο υδατικό σύστημα στην περιοχή βρίσκεται σε καλή ποσοτική και  κακή ποιοτική  
κατάσταση. Στην παράκτια ζώνη παρατηρούνται φαινόμενα τοπικής υποβάθμισης της ποιότητας 
λόγω υφαλμύρινσης η οποία συνδέεται με τοπικές υπεραντλήσεις. Παρατηρούνται επίσης 
αυξημένες ποσότητες νιτρικών κατά θέσεις και τοπικά φαινόμενα ρύπανσης από πετρελαϊκούς 
υδρογονάνθρακες. Ο έμμεσος  τεχνητός εμπλουτισμός με την περίσσεια νερού μετά την 
εφαρμογή της άρδευσης μπορεί να συμβάλλει τόσο  στην προσπάθεια ενίσχυσης του υπόγειου 
υδατικού ισοζυγίου όσο και  αποκατάστασης της παράκτιας  υφαλμυρισμένης ζώνης.  

Σύμφωνα με τις ανάγκες για άρδευση του πρασίνου του πάρκου, η δυναμικότητα της μονάδας 
καθορίζεται σε 3.500 m3/day για την Α φάση με την δυνατότητα επέκτασης μέχρι διπλασιασμού 
της δυναμικότητας στο μέλλον (7.000 m3/day) όταν ολοκληρωθούν τα έργα στις ζώνες 
πολεοδόμησης και Ανάπτυξης. 

Η διάθεση για άρδευση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων συνεπάγεται εκτός των άλλων, 
τη διήθηση σε βάθος τμήματος  του διατιθέμενου υγρού που καταλήγει στους υπόγειους 
υδροφορείς. Επομένως αποτελεί ουσιαστικά μία παρέμβαση τεχνητού εμπλουτισμού των 
υπόγειων υδροφορέων, οι σχετικές διαδικασίες του οποίου διέπονται από τις διατάξεις της 
Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. με αρ. 
οικ. 191002/2013 (ΦΕΚ 2220Β). Με τις δύο αυτές διοικητικές πράξεις προσδιορίζονται οι 
προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες και όλες οι απαιτούμενες μελέτες ώστε να είναι δυνατή η 
επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων. 

Τα τελικά προϊόντα των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων  θα χρησιμοποιηθούν  για την  
απεριόριστη άρδευση του Μητροπολιτικού Πάρκου σε Α φάση και των χώρων πρασίνου των 
Ζωνών Πολεοδόμησης και Ανάπτυξης  στις επόμενες φάσεις.  

Σε περίπτωση που οι ανάγκες των φυτών είναι μικρότερες από την εκροή των   επεξεργασμένων 
υγρών αποβλήτων σε ημερήσια βάση   τμήμα αυτών θα καταλήγει μέσω διηθήσεων στην 
υπόγεια υδροφορία που αναπτύσσεται σε βάθος περί τα 18-22 μέτρα στο μεγαλύτερο τμήμα της 
έκτασης με εξαίρεση την παράκτια ζώνη και το ΒΑ τμήμα όπου το βάθος αναπτύσσεται από 3-9 
μέτρα . 

Το ΥΥΣ δεν εντάσσεται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών για κάλυψη αναγκών ύδρευσης. 

Οι επεξεργασμένες εκροές θα έχουν τα χαρακτηριστικά του πίνακα 3 της KYA 145116/2011 - ΦΕΚ 
354Β/2011 που δίνεται στο Παράρτημα Ι. 

Η διήθηση των πιθανόν πλεοναζόντων υδάτων άρδευσης  κατά περιόδους ουσιαστικώς είναι  η 
μέθοδος του τεχνητού εμπλουτισμού μέσω διήθησης (SAT Soil Aquifer Treatment) καθώς η 
μέθοδος αυτή εφαρμόζεται διεθνώς ακόμη  και σε ανεπεξέργαστα λύματα κατά την οποία τα 
εδαφικά στρώματα λειτουργούν ως επιπλέον μέσο φίλτρανσης. 

Μια από τις κύριες τροφοδοσίες της υπόγειας υδροφορίας αποτελούν οι διηθήσεις των 
επιφανειακών απορροών των ρεμάτων της ευρύτερης περιοχής των δυτικών  απολήξεων του 
Υμηττού κυρίως στην ανάντη ζώνη.  

Ο έμμεσος  τεχνητός εμπλουτισμός θα γίνεται  μέσω διηθήσεων σε επιφάνεια περί τα 2.000 
στρέμματα σε πρώτη φάση  όπου θα εφαρμόζεται και η  απεριόριστη άρδευση και στη συνέχεια 
σε όλη την έκταση του Μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά 

Το μεγάλο, στο μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης, πάχος της ακόρεστης ζώνης επιτρέπει σε 
περίπτωση ανάπτυξης μαργαϊκών οριζόντων  την αργή παράκαμψη αυτών  λόγω της μη 
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συνέχειας των κατά την οριζόντια και κατακόρυφη ανάπτυξη τους. Οι ορίζοντες αυτοί  που 
αποσφηνώνονται στο χώρο, μπορούν να παρακαμφθούν και να γίνουν "λειτουργικά" τα πλέον 
αδρομερή στρώματα των αποθέσεων που παρεμβάλλονται μεταξύ  των πλέον λεπτομερών και 
μικρότερης περατότητας υλικών.   

Με τον τρόπο αυτό τοπικά πέραν της κατακόρυφης κίνησης του διηθούμενου νερού που 
κυριαρχεί στην επιφανειακή διάθεση και διήθηση θα έχουμε και πλευρικές κινήσεις προς τους 
αδρομερείς ορίζοντες παρακάμπτοντας τις μαργαικές και αργιλικές ενδιαστρώσεις. 

 

6.2 Θέσεις έμμεσης εφαρμογής  τεχνητού εμπλουτισμού 

Τα τελικά προϊόντα των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων  θα χρησιμοποιηθούν  για την  
απεριόριστη άρδευση του Μητροπολιτικού Πάρκου σε Α φάση και των χώρων πρασίνου των 
Ζωνών Πολεοδόμησης και Ανάπτυξης  στις επόμενες φάσεις.  

Η εκτίμηση της υδροπερατότητας και απορροφητικότητας των σχηματισμών  στην ευρύτερη 
περιοχή δεν είναι υψηλή όπως έχει αναλυθεί στο κεφάλαιο των υδρογεωλογικών συνθηκών. 

Η υδροπερατότητα ποικίλει τόσο κατά την κατακόρυφη συνιστώσα όσο και κατά την οριζόντια 
ανάπτυξη της. Αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη αδρομερών και πλέον 
λεπτόκοκκων οριζόντων των πλειοπλειστοκαινικών αποθέσεων.  

Στην περιοχή εφαρμογής του έμμεσου  τεχνητού εμπλουτισμού αναπτύσσονται υπόγειες 
υδροφορίες στις εναλλαγές αδρόκοκκων και λεπτόκοκκων ιζημάτων. Οι εναλλαγές αυτές 
παρουσιάζουν τυχαία, κατά κύριο λόγο, ανάπτυξη σε όλο το πεδίο τόσο κατά την οριζόντια όσο 
και κατά την κατακόρυφη διάταξη. 

Η ανάπτυξη υπό πίεση υπόγειας υδροφορίας κατά θέσεις θα δημιουργήσει δυσκολίες στη 
διήθηση των πλεοναζόντων ποσοτήτων χωρίς αυτό όμως να δημιουργήσει προβλήματα στη 
λειτουργικότητα των αρδεύσεων. 

Η διοχέτευση στο σύστημα αυτό καλής ποιότητος νερού μέσω του έμμεσου  εμπλουτισμού θα 
συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιοτικής - χημικής κατάστασης του συστήματος. 

 

6.3 ΕΕΛ -Ποσότητα και ποιότητα  επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) με βάση την Προμελέτη (HYDROMENT ΑΕ, TEKEM 
ΑΕ, ΛΔΚ LTD 2018)  θα λειτουργεί ως Κέντρο Παραγωγής Νερού Άρδευσης και όχι ως μια τυπική 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Πιο συγκεκριμένα: 

 Τα λύματα που προέρχονται από τις δραστηριότητες του Πάρκου θα οδηγούνται μέσω 
του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ και όχι στην 
εγκατάσταση, από την στιγμή που το υφιστάμενο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ δύναται να δεχθεί 
την ποσότητα των παραγομένων λυμάτων. 

 Η ΕΕΛ θα τροφοδοτείται με ποσότητα λυμάτων ίση με τις αρδευτικές ανάγκες του 
πάρκου και θα τα επεξεργάζεται κατάλληλα ώστε να παράγεται η απαραίτητη ποσότητα 
νερού άρδευσης, με την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία ποιότητα. 

 Η τροφοδότηση της εγκατάστασης θα γίνεται με σταθερή παροχή από το δίκτυο της 
ΕΥΔΑΠ (συγκεκριμένα από το σημείο που βρίσκεται το αντλιοστάσιο Α33 του 
παραλιακού δικτύου). 

 Η παραγόμενη περίσσεια ιλύς, η οποία θα αποτελεί μικρό ποσοστό της εισερχόμενης 
παροχής (περίπου 2,3%) θα οδηγείται πίσω στο υφιστάμενο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, αφού 
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αφενός λόγω της μικρής ποσότητας (συγκριτικά με την παροχή των λυμάτων του 
παραλιακού δικτύου) δεν θα προκαλέσει προβλήματα, αφετέρου η προσθήκη βιομάζας 
στα «φρέσκα» λύματα αναμένεται να μειώσει την παραγωγή υδρόθειου και την εκπομπή 
δυσάρεστων οσμών. 

 Λόγω της μικρής ζήτησης για νερό άρδευσης τον Χειμώνα, η ΕΕΛ θα έχει την κατάλληλη 
διαμερισματοποίηση ώστε αυτό να υπολειτουργεί με την ελάχιστη δυνατή παροχή την 
Χειμερινή περίοδο (π.χ. 500 m3/day) και η παροχή του νερού άρδευσης που τυχόν θα 
περισσεύει θα οδηγείται και αυτή πίσω στο  δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Με αυτό τον τρόπο η ΕΕΛ 
θα λειτουργεί συνεχώς χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για επανέναρξη λειτουργίας κατά την 
έναρξη της αρδευτικής περιόδου, διαδικασία η οποία είναι δύσκολη, χρονοβόρα και με 
επιπλέον κόστος (π.χ. δημιουργία βιομάζας, ρύθμιση διαδικασιών, κ.λπ.). Η αύξηση της 
εισερχόμενης παροχής (και της δυναμικότητας παραγωγής νερού άρδευσης) θα 
αυξάνεται σταδιακά από το χειμώνα έως το θέρος, ανάλογα και με την σταδιακή αύξηση 
στην ζήτηση του νερού για άρδευση. 

 Το σύστημα επεξεργασίας θα περιλαμβάνει μεμβράνες υπερδιήθησης σε σύστημα MBR 
και η ποιότητα των επεξεργασμένων θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του πίνακα 3 
της ΚΥΑ 145116/2011, για την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων για αστική και 
περιαστική χρήση. 

 

Δυναμικότητα μονάδας – Παροχές σχεδιασμού 

Σύμφωνα με τις ανάγκες για άρδευση του πρασίνου του πάρκου, η δυναμικότητα της μονάδας 
καθορίζεται σε 3.500 m3/day για την Α φάση με την δυνατότητα επέκτασης μέχρι διπλασιασμού 
της δυναμικότητας στο μέλλον (7.000 m3/day). 

 

Ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού 

Ποιότητα εισερχομένων λυμάτων 

Σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς στην είσοδο του ΚΕΛ Ψυτάλλειας, οι 
συγκεντρώσεις των εισερχόμενων ρύπων στα εισερχόμενα λύματα λαμβάνονται ως εξής: 

Πίνακας 6-1. Συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων 

ΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (mg/l) 

Bιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο, BOD 380,0 
Αιωρούμενα στερεά, SS  380,0 
Ολικό άζωτο, TN 70,0 
Ολικός φώσφορος, TP 10,0 

Ρυπαντικά φορτία εισόδου της εγκατάστασης 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού της εγκατάστασης 
σύμφωνα με τις συγκεντρώσεις που παρουσιάστηκαν ανωτέρω. Ο ισοδύναμος πληθυσμός 
υπολογίζεται από το εισερχόμενο ΒΟD λαμβάνοντας ειδική παραγωγή 60gr BOD5 ανά κάτοικο 
και ημέρα.  
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Πίνακας 6-2.  Ρυπαντικά φορτία εισόδου ΕΕΛ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. 
A΄ ΦΑΣΗ  Β΄ ΦΑΣΗ  

Χειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Καλοκαίρι 
Ισοδύναμος Πληθυσμός Κατ. 3.167 22.167 3.167 44.333 
Εισερχόμενη παροχή m3/day 500 3.500 500 7.000 
Bιοχημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο, 
BOD5 

kg/d 190,0 1330,0 190,0 2660,0 
mg/l 380,0 380,0 380,0 380,0 

Αιωρούμενα Στερεά, SS  
kg/d 190,0 1330,0 190,0 2660,0 
mg/l 380,0 380,0 380,0 380,0 

Ολικό 'Αζωτο κατά Kjeldahl, TN 
kg/d 35,0 245,0 35,5 504,0 
mg/l 70,0 70,0 71,0 72,0 

Ολικός Φώσφορος, ΤΡ 
kg/d 5,0 66,5 9,5 133,0 
mg/l 10,0 10,0 10,0 10,0 

 

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά επεξεργασμένων λυμάτων 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα επεξεργασμένα λύματα θα χρησιμοποιούνται με σκοπό την 
άρδευση αστικού πρασίνου, συνεπώς θα πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις του πίνακα 3 της 
ΚΥΑ 145116/2011(ΦΕΚ 354/Β/201) ώστε, μετά την έκδοση της άδειας επαναχρησιμοποίησης, να 
είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων 

Ο πίνακας 3 του  Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ354Β/2011) δίδεται στο παράρτημα της 
έκθεσης 

Επομένως, με βάση και της απαιτήσεις της Νομοθεσίας, η απαιτούμενη ποιότητα εκροής 
συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 6-3.  Ανώτατα όρια εκροής επεξεργασμένων λυμάτων 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. Τιμή 

Βιοχημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο BOD5 mg/l ≤ 10 

Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο COD mg/l ≤ 30 

Αιωρούμενα Στερεά SS mg/l ≤ 2 

Ολικό Άζωτο N mg/l ≤ 15 

Αμμωνιακό Άζωτο Ν mg/l ≤ 2 

Νιτρικό Άζωτο mg/l ≤ 11 

Λίπη- έλαια mg/l 0 

Ολικά κολοβακτηρίδια για το 80% των δειγμάτων /100ml ≤ 2 

Ολικά κολοβακτηρίδια για το 95% των δειγμάτων /100ml ≤ 20 

Το ποσοστό των λαμβανομένων δειγμάτων που μπορεί να βρίσκονται εκτός των ανωτέρω ορίων, 
καθώς και η ποιότητα των δειγμάτων αυτών, καθορίζεται στο παράρτημα της ΚΥΑ 5673/400/97 
και στον παραπάνω πίνακα 3 της ΚΥΑ 145116/2011. 
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6.4 Διαδικασίες φυσικού αυτοκαθαρισμού επεξεργασμένων αποβλήτων  
Όταν τα θρεπτικά και το οργανικό φορτίο, που είναι διαλυμένα στην εκροή, διαχυθούν στα πεδία 
εφαρμογής της απεριόριστης άρδευσης οι πιθανές πλεονάζοντες από τα φυτά  ποσότητες, 
κινούνται διαμέσου της ακόρεστης ζώνης (vadose zone) του εδάφους. Ένα μέρος των ρύπων 
συγκρατείται στην επιφάνεια των εδαφικών κόκκων είτε λόγω γεωχημικής προσρόφησης 
(δέσμευσης) είτε λόγω μηχανικής συγκράτησης μέσω τριχοειδών δυνάμεων, και το υπόλοιπο 
τελικώς φθάνει στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. 

Οι διαλυμένοι στα επεξεργασμένα νερά ρύποι που συγκρατούνται στο έδαφος αφομοιώνονται, 
είτε από βακτήρια και μικροοργανισμούς είτε από την βλάστηση. Οι ρύποι που φθάνουν στον 
υδροφόρο ορίζοντα παρασύρονται από το υπόγειο νερό κατά την κίνησή του (που καθορίζεται 
από την υδραυλική κλίση) και μεταφέρονται προς τα κατάντη ακολουθώντας ουσιαστικά την 
κίνηση του υπόγειου νερού.  

Κατά την κίνησή τους οι ρύποι υπόκεινται σε ποικίλες μηχανικές, χημικές και βιολογικές 
διεργασίες που έχουν ως αποτέλεσμα την επέκταση της ρύπανσης, την αραίωση των ρύπων και 
την βαθμιαία εξασθένιση του ρυπαντικού φορτίου. 

Οι ρύποι,  είναι το οργανικό φορτίο BOD, τα αιωρούμενα στερεά, το άζωτο και ο φώσφορος, 
καθώς αυτά είναι σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην εκροή της ΕΕΛ. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται 
στη συγκέντρωση του αζώτου με τη μορφή νιτρικών, καθώς αυτός ο  ρύπος είναι από τους 
βασικούς που υποδηλώνουν επηρεασμό ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

Από την διεθνή βιβλιογραφία και εμπειρία εφαρμογής τέτοιων πρακτικών 
επαναχρησιμοποίησης, τεκμηριώνεται πως η συγκέντρωση BOD και SS στα επεξεργασμένα προς 
εμπλουτισμό νερά  μέσω διήθησης, δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα. Σύμφωνα με τους 
Crites e tal, 2000 οι συγκεντρώσεις BOD και SS μετά από 1,5 m διήθηση σε έδαφος αμμοπηλώδες 
φτάνει σε 2mg/lκαι 1mg/l αντίστοιχα, με ελάχιστη επεξεργασία την πρωτοβάθμια καθίζηση.  

Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές αναφορές που υποστηρίζουν αποδόσεις στην 
αφαίρεση BOD και SS της διήθησης επεξεργασμένων μέσω του εδάφους μεγαλύτερες από 96%. 

Όσον αφορά στις συγκεντρώσεις αζώτου και αυτές μειώνονται με την διήθηση μέσω του 
εδάφους, καθώς λαμβάνουν χώρα οι διεργασίες νιτροποίησης – απονιτροποίησης από ορισμένα 
βακτήρια στο έδαφος. Ο βαθμός μείωσης εξαρτάται άμεσα από τον λόγο C:N οποίος πρέπει να 
είναι >3και τον χρόνο παραμονής των επεξεργασμένων στη ακόρεστη στήλη του εδάφους που 
θα πρέπει να είναι >24hr. Ο λόγος C:N στο έδαφος δεν μπορεί να εκτιμηθεί στην παρούσα φάση 
ωστόσο ο χρόνος παραμονής θα είναι μεγαλύτερος από 1 μέρα με βάση το πάχος της ακόρεστης 
ζώνης και τη διαπερατότητα των γεωλογικών στρωμάτων. Η μείωση του ολικού αζώτου μέσω της 
διήθησης επεξεργασμένων  λυμάτων στο έδαφος, αναφέρεται από 45% έως και 70% στη διεθνή 
βιβλιογραφία (US EPA, 1981 and Crites et al., 2000). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - 
ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 

7.1 Αξιολόγηση των επιπτώσεων στους υπόγειους υδατικούς πόρους 

Η υφαλμύρινση  της υπόγειας υδροφορίας που καταγράφεται στην παράκτια ζώνη του ΥΥΣ της 
Λεκάνης Κηφισού (Λεκανοπέδιο Αθήνας)  οφείλεται στις υπεραντλήσεις. Εκτιμάται ότι η έμμεση 
εφαρμογή προγράμματος τεχνητού εμπλουτισμού θα έχει ως  αποτέλεσμα τη  βαθμιαία  
καλυτέρευση της ποιότητας του υπόγειου νερού στην  υφαλμυρισμένη,  τοπικά,  σήμερα 
υπόγεια υδροφορία της περιοχής και στην ενίσχυση του ισοζυγίου της υπόγειας υδροφορίας. 

Παράλληλα, μέρος από το φορτίου του διατιθέμενου υγρού άρδευσης θα κατακρατείται από το 
ριζικό σύστημα και τον εδαφικό μανδύα που έχει διαμορφωθεί επιφανειακά και επομένως, οι σε 
βάθος διηθούμενοι όγκοι από το διατιθέμενο υγρό θα έχουν περεταίρω μειωμένες 
συγκεντρώσεις ουσιών. 

Τονίζεται εδώ ότι τόσο στο ΥΥΣ Λεκάνης Κηφισού (EL0600110) στην περιοχή του έργου όσο και   
στις  δυτικές  απολήξεις του καρστικού  Συστήματος Υμηττού   (EL0600160) και σε μια ακτίνα 
>5km, με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία, (ΕΜΣΥ, Άδειες γεωτρήσεων Διεύθυνσης Υδάτων, 
κάλυψη αναγκών ύδρευσης Δήμων περιοχής) δεν συναντώνται σημεία υδροληψίας πόσιμου 
νερού.  

Με βάση τα προηγούμενα αναφερθέντα οι επιπτώσεις από την πιθανή διάθεση εκτιμάται ότι θα 
είναι θετικές, για τον κοκκώδη υδροφορέα της θέσης εφαρμογής της απεριόριστης  άρδευσης. 

 Συνολικά, οι επιπτώσεις εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού  εκτιμώνται ως θετικές  για την  
υπόγεια υδροφορία και οι ποσότητες αυτές θα συμβάλουν  : 

• στην καλυτέρευση της  ποσοτικής κατάστασης του υδροφορέα από την προσθήκη όγκων 
νερού ανανέωσης των αποθεμάτων του, 

• στην βελτίωση της  ποιοτικής κατάστασης του υδροφορέα από την προσθήκη όγκων 
νερού καλύτερης ποιότητας από αυτό της υδροφορίας που θα συμβάλλει στην αραίωση 
των συγκεντρώσεων χλωριόντων  και στη βελτίωση της χημικής του εικόνας, 

• στην περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής αφού θα εξασφαλίζει την απορρύπανση 
και διάθεση σημαντικών όγκων λυμάτων, για τους οποίους σε άλλη περίπτωση θα 
έπρεπε να αναζητηθούν περιβαλλοντικά αποδεκτοί άλλοι τόποι διάθεσης, 

• στην περιβαλλοντική παιδεία τόσο των επισκεπτών του Πάρκου   όσο και του γενικού 
πληθυσμού, τους οποίους εξοικειώνει με μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία 
διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Τέλος, δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις σε σημεία υδροληψίας άντλησης νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν τέτοια σημεία στην έκταση του συστήματος 
υπόγειων υδάτων της περιοχής. 

 

7.2 Παρακολούθηση Υπόγειας Υδροφορίας 

Για τον έλεγχο της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης της υπόγειας υδροφορίας προτείνεται 
ένα δίκτυο πιεζομέτρων στο χώρο του Μητροπολιτικού Πάρκου και των Ζωνών Πολεοδόμησης 
και Ανάπτυξης. 
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Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο κάποιες από τις υφιστάμενες λειτουργικές υδρογεωτρήσεις 
που είχε κατασκευάσει το ΙΓΜΕ (2002-3) όπως επίσης και νέες γεωτρήσεις που θα 
κατασκευασθούν.  

Οι ακριβείς θέσεις των νέων γεωτρήσεων παρακολούθησης μπορούν να μετακινηθούν με βάση 
τις χρήσεις των περιοχών όπου έχουν τοποθετηθεί. Η όποιες θέσεις πρέπει να μπορούν να 
εκτιμούν την ποσοτική και ποιοτική κατάσταση της υπόγειας υδροφορίας και να είναι σωστά 
κατανεμημένες στο χώρο. 

Οι παράμετροι που θα παρακολουθούνται θα είναι αυτοί του δικτύου παρακολούθησης της 
Ειδικής Γραμματείς Υδάτων του ΥΠΕΝ.    

Η διάταξη του δικτύου παρακολούθησης θα κατανέμεται ως ακολούθως :  

 4 γεωτρήσεις (M1 έως M4) στην ευρύτερη παράκτια ζώνη, για τον έλεγχο κυρίως του 
μετώπου υφαλμύρινσης και του επηρεασμού του χημισμού από τις βαθιές εκσκαφές 
(υπογειοποίηση Ποσειδώνος, υψηλά κτίρια) 

 5 γεωτρήσεις (M5 έως M9 υφιστάμενες του ΙΓΜΕ) στο κεντρικό τμήμα του Μητροπολιτικού 
Πάρκου. Έλεγχος υφαλμύρινσης και χημισμού από επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων 
αποβλήτων. Στο νότιο τμήμα θα ελέγχεται και η μείωση ή όχι της συγκέντρωσης 
υδρογονανθράκων από παλιές εγκαταστάσεις. 

 3 γεωτρήσεις (M10 υφιστάμενη του ΙΓΜΕ & Μ11-M12) στην ανάντη ζώνη για τον έλεγχο του 
χημισμού από την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αποβλήτων και τη γενικότερη 
χημική κατάσταση της υπόγειας υδροφορίας. 

Τα βάθη των γεωτρήσεων :  

Α/Α Γεώτρησης Υφιστάμενη  Βάθος Διάμετρος 

Μ1   40 4'' 
Μ2   40 4'' 
Μ3   40 4'' 
Μ4   40 4'' 
Μ5 ΒΗ9  33   
Μ6 ΒΗ7  33   
Μ7 ΒΗ5  67   
Μ8 ΒΗ4  35   
Μ9 ΒΗ11  46   

Μ10 ΒΗ16  127   
Μ11   60 4'' 
Μ12   60 4'' 
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Σχήμα 7-1   Προτεινόμενες θέσεις παρακολούθησης υπόγειων υδάτων  

 
 
 

Ιανουάριος 2019 
Οι συντάξαντες  
   

  
   Περλέρος Βασίλειος    Αργυρίου Δημήτριος   Δρακοπούλου Ευσταθία 

Γεωλόγος   Γεωλόγος  Γεωλόγος  
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Παράρτημα Ι (KYA 145116/2011 - ΦΕΚ 354Β/2011) 

Πίνακας  3: Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια και περιορισμοί για τις διάφορες εφαρμογές της 
επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.  

Όρια για μικροβιολογικές και συμβατικές παραμέτρους καθώς και η κατ’ ελάχιστον απαιτούμενη 
επεξεργασία και συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων στην περίπτωση 
επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για αστική και περιαστική χρήση και 
εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων με γεώτρηση. 

Τύπος επαναχρ/σης Ολικά 
κολοβακτη-

ρίδια 
(TC/100ml) 

BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Θολερό-
τητα 

(NTU) 

Κατ' ελάχιστον 
απαιτούμενη 
επεξεργασία 

Ελάχιστη συχνότητα 
δειγματοληψιών και 

αναλύσεων νερού προς 
επαναχρ/ση 

 
Αστική χρήση Μεγάλες 
εκτάσεις (νεκροταφεία, 
πρανή αυτοκινητοδρόμων, 
γήπεδα γκολφ, δημόσια 
πάρκα), εγκαταστάσεις 
αναψυχής, κατάσβεση 
πυρκαιών, συμπύκνωση 
εδαφών, καθαρισμός οδών 
και πεζοδρόμων, 
διακοσμητικά σιντριβάνια. 
Πότισμα με καταιονισμό 
απαγορεύεται. 
 
Εμπλουτισμός υπογείων 
υδροφορέων που δεν 
εμπίπτουν στις διατάξεις 
του άρθρου 7 του ΠΔ 51/2-
3-2007 (ΦΕΚ54Α/8-3-2007) 
με γεωτρήσεις. 
 
Περιαστικό πράσινο 
συμπεριλαμβανομένων των 
αλσών και δασών 

<2 για το 
80% των 

δειγμάτων 
και <20 για 
το 95% των 
δειγμάτων 

<10 
για το 
80% 
των 

δειγμ
άτων 

<2 για 
το 

80% 
των 

δειγμ
άτων 

<2 
διάμεση 

τιμή 

Δευτεροβάθμια 
βιολογική 

επεξεργασία 
ακολουθούμεν

η από 
προχωρημένη 
επεξεργασία 

και 
απολύμανση 

BOD5, SS, N, P: Σύμφωνα με 
τις επιταγές της ΚΥΑ 
5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 
192/Β/14.3.97) 
 
Θολότητα και 
διαπερατότητα : για 
ανακτημένο νερό από 
εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας με 
ισοδύναμο πληθυσμό 
μεγαλύτερο από 50.000 
κατ. τέσσερις ανά 
εβδομάδα και δύο ανά 
εβδομάδα στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις. 
 
TC : για ανακτημένο νερό 
από εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας με 
ισοδύναμο πληθυσμό 
μεγαλύτερο από 50.000 
κατ. επτά ανά εβδομάδα 
και τρείς ανά εβδομάδα 
στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις. Κατ' εξαίρεση 
για νησιωτικές περιοχές με 
τεκμηριωμένη έλλειψη 
κατάλληλης εργαστηριακής 
υποδομής δύο ανά 
εβδομάδα. 
 
Υπολειμματικό Cl2 συνεχώς 
(εφόσον εφαρμόζεται 
χλωρίωση) 

 

Σημειώσεις Πίνακα 3  

θ) Όπως η σημείωση (α) του Πίνακα 1( "Οι προτεινόμενες μέθοδοι δευτεροβάθμιας επεξεργασίας 
περιλαμβάνουν διάφορους τύπους του συστήματος ενεργού ιλύος, βιολογικά φίλτρα και περιστρεφόμενους 
βιολογικούς δίσκους. Άλλα συστήματα που παράγουν εκροή με ισοδύναμη ποιότητα (BOD5/SS σε συμφωνία 
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με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (ΦΕΚ 192/Β/14.3.97) είναι αποδεκτά κατόπιν επαρκούς 
τεκμηρίωσης. Οι συγκεντρώσεις αζώτου στην εκροή πρέπει να διατηρούνται χαμηλότερα από 45 mg/l, με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλης διάρκειας αποθήκευση των υγρών αποβλήτων σε 
ταμιευτήρες, γίνεται άρδευση ευπρόσβλητων στη νιτρορρύπανση ζωνών ή γίνεται εμπλουτισμός του 
υπόγειου υδροφορέα. Στις περιπτώσεις αυτές οι μέσες συγκεντρώσεις αζώτου πρέπει να μην υπερβαίνουν 
τα 15 mg/l" )  με την πρόσθετη απαίτηση να επιτυγχάνεται απομάκρυνση αζώτου μέσω νιτροποίησης–
απονιτροποίησης, ώστε οι συγκεντρώσεις αμμωνιακού αζώτου και ολικού αζώτου να είναι μικρότερες από 2 
mg/l και 15 mg/l αντίστοιχα 

ι) Κατάλληλο σύστημα μεμβρανών (συνιστάται τουλάχιστον υπερδιήθηση) ή ισοδύναμο σύστημα 
επεξεργασίας που να επιτυγχάνει τα αναφερόμενα στον Πίνακα 3 όρια για το BOD5, τα SS και τη θολότητα. 
Στην περίπτωση χρήσης βιολογικών αντιδραστήρων μεμβράνης (membrane bioreactors) είναι δυνατή η 
συγχώνευση της δευτεροβάθμιας και προχωρημένης επεξεργασίας. 

κ) Χλωρίωση, οζόνωση, χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) ή άλλου είδους μέθοδος καταστροφής ή 
συγκράτησης παθογόνων, που εξασφαλίζουν στην εκροή την απαιτούμενη συγκέντρωση ολικών 
κολοβακτηριδίων για το 80% των δειγμάτων. Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρμογή της χλωρίωσης θα 
εξασφαλίζεται συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου ≥ 2 mg/l, εμβολοειδής ροή (λόγος μήκους 
ροής/πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο από 40) και ελάχιστος χρόνος επαφής 60 min, ενώ η αναγκαιότητα 
αποχλωρίωσης πριν από την επαναχρησιμοποίηση θα εξετάζεται κατά περίπτωση. Για απολύμανση με UV θα 
εξασφαλίζεται ελάχιστη δόση 60 mWsec/cm2 στο τέλος της ζωής των λαμπτήρων και για τον σχεδιασμό του 
συστήματος UV δεν θα λαμβάνεται τιμή διαπερατότητας μεγαλύτερη από 70%. Θα πρέπει με κατάλληλη 
μελέτη, που συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής να τεκμηριώνεται η επάρκεια, η 
αποτελεσματικότητα και κυρίως, η ευχέρεια ελέγχου της αποτελεσματικότητας της απολύμανσης. 

λ) Στις περιπτώσεις δασών είναι δυνατή η κατά περίπτωση, μετά από τεκμηρίωση, εφαρμογή των 
απαιτήσεων του Πίνακα 2 ή του Πίνακα 1. 

μ) κατ' εξαίρεση επιτρέπεται το πότισμα με καταιονισμό σε περιπτώσεις άρδευσης εκτάσεων (π.χ. γηπέδου 
γκόλφ) όπου είναι τεχνικά δύσκολη η εφαρμογή άλλου συστήματος άρδευσης. 
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A-Π5

A-Π3

A-A1

A-Π6

ΠΜ-A1

A-Π2

A-Π1

ΠΜ-Α2

ΜΠ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΑΝΑΨΥΧΗΣ

BD2

Στεγνή

B-P1

B-P2

B-P3

B-HR2

B-HR4

5.38

4.35

3.10

5.92

9.33

B-HR3

24.21

MW2

MW1

MW3

MW4

18,75

18,44

17,46

18,41

W1

W2

W3

BH GOLF

BH3

BH4

BH5

BH6

BH7

BH9

BH10

BH8

BH11

BH12

7.48

8.30

7.54

23.53

18.97

20.28

14.95

20.59

21.40

23.97

16.50

18,75

20.29

14.27

BH15

BH16

5.11

19.08

21.05

4.25

20.03

20.63

15.90

20.40

16.30

23.35

ΚΕΑ1

ΚΕΑ2

33.20

8.03

21.35

M5

M6

M7

M8

M9

M4

M3

M2

M1

M10

M11

M12

Οριο και ονομα Υπογείου Υδατικού Συστήματος 

Κίνηση υπόγειου νερού στον καρστικό υδροφορέα

αποθέσεων. Η υπόγεια υδροφορία πολλές φορές έχει άμεση αλληλεπίδραση με αυτή των νεογενών

ενότητας. Οι σχηματισμοί αυτοί ουσιαστικώς συμβάλλουν στη διαμόρφωση των επιμέρους υδρογεωλογικών
Κατατάσσονται εδώ οι σχηματισμοί των Αθηναϊκών σχιστολίθων καθώς και οι σχιστόλιθοι της Αυτόχθονης

Κατατάσσονται εδώ οι παλαιοί κώνοι κορημάτων και οι πλειοπλειστοκαινικές αποθέσεις
Η κυκλοφορία του νερού γίνεται μέσω του πρωτογενούς πορώδους (πορώδες κόκκων).

Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσονται τα κροκαλολατυποπαγή, ψηφιδοπαγή και οι άμμοι των σύγχρονων 
Η κυκλοφορία του νερού στις αποθέσεις αυτές γίνεται μέσω του πρωτογενούς πορώδους (πορώδες κόκκων).

Η κύρια εκφόρτιση του συστήματος γίνεται προς νότο μεταξύ όρμων Βουλιαγμένης και Αγ.Μαρίνας μέσω
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα μάρμαρα και οι δολομίτες του ορεινού όγκου του Υμηττού. 
Η κυκλοφορία του νερού γίνεται εδώ μέσω του δευτερογενούς πορώδους (ρωγμές, καρστικά κενά).

Υδρολιθολογικό όριο γεωλογικών σχηματισμών (από Γεωλογικούς Χάρτες ΙΓΜΕ, φύλλα Αθήνα- 

EL0600110

Σημείο Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ, ΕΓΥ) 

Κίνηση υπόγειου νερού στον κοκκώδη υδροφορέα

ΓΡΑΜΜΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ (ΦΕΚ 35/ΑΑΠ/2018)

Ερευνητική υδρογεώτρηση (INTERGEO ΕΠΕ, 2012)
BH5 Ερευνητική υδρογεώτρηση (ΙΓΜΕ, 2002-3)
B-HR2 Γεωτεχνική έρευνα ΠΑΝΓΑΙΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. (2018)

Γεωτεχνική έρευνα GEOSYSTA Ε.Π.Ε. (2018) BH14

Βάθος πιεζομετρικής στάθμης (INTERGEO ΕΠΕ, 7/2012)
5,44 Βάθος πιεζομετρικής στάθμης (μετρήσεις στην παρούσα φάση μελέτης 6/2018)

5.1

MW1

Υφιστάμενη ροή ρεμάτων με βάση τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις

ΕΛ13
Γεώτρηση απογραφής μελέτης ΕΜΠ/ΥΠΕΧΩΔΕ (1997)

Οριο περιοχής εφαρμογής ΣΟΑ Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά

Πειραιάς & Κορωπί - Πλάκα)

Ορια λεκανών απορροής ρεμάτων με βάση τη μελέτη οριοθετησης αυτών.

παράκτιων και υποθαλάσσιων πηγών.

αποθέσεων.

κροκαλολατυποπαγών, μαργών και άμμων. Η διαπερατότητα τους κυμαίνεται και εξαρτάται από την 
συμμετοχή των επιμέρους αδρόκοκκων ή λεπτόκοκκων συστατικών.

λεκανών και λειτουργούν ως υδρογεωλογικά όρια.

(Α' Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Αττικής, 2017)

Προτεινόμενες θέσεις παρακολούθησης υπόγειων υδάτων M2
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Τηλ. 210 6815883, fax: 2106830943

e-mail : perlerosv@gmail.com 

E NG 0 29 0 10 0 0

1:10.000

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ENVECO A.E.

TEKEM Σύμβουλοι Μηχανικοί A.E.

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί A.E.

ΓΕΩΤΟΠΟΣ Aνώνυμη Εταιρεία Μελετών

Περλέρος Βασίλειος, Γεωλόγος

ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ A.E.

Geosysta Ε.Π.Ε. Εταιρεία παροχής

επιστημονικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών

ΠΑΝΓΑΙΑ  Σύμβουλοι Μηχανικοί E.Π.Ε.

ΔΟΜΗ Α.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί

HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 

ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σύμβουλοι Μηχανικοί - Αρχιτέκτονες

L
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