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13Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ  
 
13.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η δειγματοληψία, οι προσδιορισμοί με όλες τις διαδικασίες πιστοποίησης της αξιοπιστίας 
των εργαστηριακών μεθόδων έδωσαν απαντήσεις στο σκοπό της διατριβής: αν ο 
υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής έρευνας έχει προσβληθεί και σε ποιες συγκεντρώσεις 
από ΒΤΕΧ, ΜΤΒΕ και ΠΑΥς. Οι συγκεντρώσεις που προέκυψαν απεικονίστηκαν χωρο-
χρονικά σε χάρτες GIS. H μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τη δημιουργία τους 
περιγράφτηκε στην παράγραφο της «Γεωστατιστικής ανάλυσης» στο Εισαγωγικό 
κεφάλαιο. Οι ρύποι απεικονίζονται χωρικά για κάθε εποχή δειγματοληψίας σε 
ψηφιοποιημένους χάρτες. Στους χάρτες αυτούς απεικονίζεται η εκτίμηση της χωρικής 
κατανομής της ρύπανσης για κάθε εποχή δειγματοληψίας- προσδιορισμού. 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις κάθε ρύπου σε πίνακα. 
Κάθε πίνακας συνοδεύεται από χάρτες GIS του ρύπου για όλες τις εποχές 
δειγματοληψίας. Κατόπιν, δίνονται πίνακες των συνολικών ΒΤΕΧ (∑ΒΤΕΧ) και οι χάρτες 
χωρικής απεικόνισής τους στον υδροφόρο ορίζοντα για καθαρά συγκριτικούς-
στατιστικούς λόγους. Οι τιμές των συγκεντρώσεων σε συνδυασμό με τη χωρική διασπορά 
τους σχολιάζονται. Το κεφάλαιο κλείνει με δύο χάρτες στους οποίους απεικονίζεται 
ενδεικτικά η ρύπανση από βενζόλιο (οι κηλίδες) σε συνδυασμό με τις πιεζομετρικές 
καμπύλες της αντίστοιχης εποχής προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα πάνω στην 
τάση κίνησης των ρύπων. Το κεφάλαιο κλείνει με συζήτηση της γενικής εικόνας της 
ρύπανσης από ΒΤΕΧ, ΜΤΒΕ και ΠΑΥς.  
 
13.2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ & ΧΑΡΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 
 

Κωδικός θέσης Νοε -03 Μάι-04 Νοε-04 Μάι-05 Νοε-05 

1 0,68 nd 0,61 nd 0,45 

3 2,96 nd 2,63 nd 1,96 

8 10,99 0,85 9,98 1,01 7,30 

12 29,03 13,89 24,30 9,99 25,21 

15       0,09 0,32 

16 0,53 nd 0,51 nd 1,69 

20     2,46 0,48 0,34 

22      

23 0,12 nd 0,09 nd nd 

27     3,08 0,54 2,07 

29 0,75 nd 0,95 nd 0,30 
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32     1,18 nd 0,56 

Κωδικός θέσης Νοε -03 Μάι-04 Νοε-04 Μάι-05 Νοε-05 

37     4,52 0,98 2,41 

38 0,09 nd 0,10 nd nd 

44 2,16 0,19 1,95 0,10 0,88 

45 0,25 nd 0,91 nd 0,60 

46     2,41 0,45 2,61 

47 0,47 nd 0,43 nd 0,64 

54 18,02 0,60 9,50 1,78 7,21 

55 2,69 0,56 2,78 nd 1,30 

58     2,00 0,23 1,03 

61 0,12 nd 0,10 nd 0,25 

62 nd 0,23 0,15 nd 0,41 

63 1,60 nd 1,25 nd 0,10 

66     0,35 nd 0,14 

67 0,30 0,20 0,65   

72 0,20 0,20 0,18 0,18 nd 

88 0,10 nd 0,10 nd 0,59 

95 0,54 nd    

98 1,60 0,17 1,48 0,10 0,65 

100 nd nd nd nd nd 

102 0,85 0,08 nd 0,15 nd 

104     0,46 nd 0,32 

106 0,90 nd 0,78 nd 0,55 

134     0,88 nd nd 

136 1,02 0,32 0,90 0,10 0,40 

142 nd nd nd nd 0,35 

152 nd nd nd   

169 nd nd nd nd nd 

187 nd nd nd nd 0,32 

1000 0,78 nd 0,81 nd 1,25 

2000 0,98 0,12 0,95 nd 0,44 
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3000 5,21 nd 3,19 0,56 3,42 

Κωδικός θέσης Νοε -03 Μάι-04 Νοε-04 Μάι-05 Νοε-05 

5000 1,85 nd 1,65 nd 0,71 

4000 0,12 nd nd  nd  nd  

Λ.Κουμουνδούρου 
(10000) 

nd nd       

Ρέμα Γιαννούλας  
(10100) 

   nd 0,16 

Ρεματάκι 
(10200) 

   nd 1,01 

ΕΛΠΕ Ελευσίνας α’ 
(10300) 

    5,67 5,10   

ΕΛΠΕ Ελευσίνας β’ 
(10400) 

    2,77 1,45   

ΠΥΡΚΑΛ (κάτω Ε.Ο) 
(10500) 

    57,20 15,80   

ΠΥΡΚΑΛ (άνω Ε.Ο) 
(10600) 

    0,52 0,41   

Σύνολο δειγμάτων 35 35 45 45 42 

 
Πίνακας 13.1: Οι συγκεντρώσεις του βενζολίου σε μg/L (ppb), 

 όριο ανίχνευσης: 95 ng/L (ppt) ή 0,095 μg/L (ppb), n.d.-non detectable=μη ανιχνεύσιμο. 
 
Για την κατανόηση των πινάκων και των χαρτών θα πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής:  

   Στα κενά κελιά δεν έχει ληφθεί δείγμα. Όπως επισημάνθηκε στο 9ο Κεφάλαιο της 
δειγματοληψίας, αρχικά προσδιορίστηκαν τριάντα πέντε (35) δείγματα. Τα πρώτα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι η δειγματοληψία έπρεπε να πυκνώσει. Γι’ αυτό υπάρχει 
διαφορά στο σύνολο δειγμάτων του πίνακα 13.1. Όπου ενδιαμέσως απουσιάζουν 
τιμές συγκεντρώσεων, δεν εκτελέστηκε δειγματοληψία για ποικίλους λόγους (π.χ. το 
φρέαρ με κωδικό 67 έκλεισε από αδρανή υλικά (μπαζώθηκε) και αντ’αυτού 
χρησιμοποιήθηκε το φρέαρ με κωδικό 46 με η γεώτρηση με κωδικό 152 «κλείστηκε» 
από την ΕΡΓΟΣΕ για τις ανάγκες του εργοταξίου της.    

   Από τη θέση 22 ελήφθη δείγμα μία φορά, τον Νοέμβριο 2003. Το δείγμα είχε 
ελαιώδη όψη και οσμή πετρελαίου. Δεν προσδιορίστηκε διότι α) ήταν φανερό 
επρόκειτο για καθαρό πετρέλαιο, με μεγάλες συγκεντρώσεις υδρογονανθράκων, β) 
μπορεί να προκαλούσε βλάβη στο σύστημα προσυγκέντρωσης SPME. Επιπλέον, ο 
υπεύθυνος του χώρου δεν ήταν τόσο πρόθυμος να επιτρέψει τη δειγματοληψία τις 
επόμενες εποχές δειγματοληψίας.   

   Στις περιοχές εντός του πλαισίου παρουσιάζονται τέσσερις περιοχές με τις 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, (α), (β), (γ), (δ). Τον Νοέμβριο 2004 & 2005 εμφανίζεται 
και η περιοχή (ε). Ο συμβολισμός είναι σταθερός σε όλους τους χάρτες και για όλους 
τους εξεταζόμενους ρύπους.   

  



 

 - 147 - 

 

 
 

Σχήμα 13.1: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από βενζόλιο στον υδροφόρο ορίζοντα, Νοέμβριος 2003. 
ο.α.: όριο ανίχνευσης= 95 ng/L (ppt), ή 0,095 μg/L (ppb). Με  έντονη γραφή στο υπόμνημα σημειώνονται τα μέγιστα (επιτρεπόμενο) επίπεδα ρύπου 
για πόσιμο νερό από Ε.Ε.: 1μg/L (ppb) και από USEPA: 5 μg/L (ppb). Στις περιοχές (α), (β) και (γ) προσδιορίστηκαν συγκεντρώσεις πάνω από το όριο 

της Ε.Ε. 

(γ) 

(α) 

(β) 
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Σχήμα 13.2: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από βενζόλιο στον υδροφόρο ορίζοντα, Μάιος 2004,  
ο.α.: όριο ανίχνευσης 0,095 μg/L (ppb). Στις περιοχές (α), (β) και (γ) προσδιορίστηκαν συγκεντρώσεις πάνω από το όριο της Ε.Ε. 

(β) 
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Σχήμα 13.3: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από βενζόλιο στον υδροφόρο ορίζοντα, Νoέμβριος 2004,  
ο.α.: όριο ανίχνευσης, 0,095 μg/L (ppb). Στις περιοχές (α), (β), (γ), (δ), (ε) προσδιορίστηκαν συγκεντρώσεις πάνω από το όριο της Ε.Ε. (1 μg/L- ppb). 

(β) 

(α)

(γ) 

(δ) 
(ε) 
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Σχήμα 13.4: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από βενζόλιο στον υδροφόρο ορίζοντα, Μάιος 2005,  

ο.α.: όριο ανίχνευσης-0,095 μg/L (ppb). Στις περιοχές (β), (γ), (δ), προσδιορίστηκαν συγκεντρώσεις πάνω από το όριο της Ε.Ε. (1 μg/L-ppb). 

(β) (δ) 

(γ) 
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Σχήμα 13.5: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από βενζόλιο στον υδροφόρο ορίζοντα, Νοέμβριος 2005,  
ο.α.: όριο ανίχνευσης- 0,095 μg/L- ppb. Στις περιοχές (α), (β), (γ), και (ε) προσδιορίστηκαν συγκεντρώσεις πάνω από το όριο της Ε.Ε. (1 μg/L-ppb). 

(γ) 

(β) 

(α) 

(ε) 
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Τον Νοέμβριο 2003 (σχήμα 13.1) ξεκινά ο προσδιορισμός ΒΤΕΧ. Οι συγκεντρώσεις 
βενζολίου φτάνουν τα 29 μg/L (ppb). Συγκεντρώσεις βενζολίου άνω του επιτρεπόμενου 
ορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 ppb (μg/L) βρέθηκαν σε δεκαπέντε (15) από τα τριάντα 
πέντε (35) δείγματα, και τέσσερα (4) από αυτά πάνω από το όριο της USEPA (5 ppb). 
Οι περιοχές που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ρύπανση είναι τέσσερις: η περιοχή (α) 
βορειοανατολικά των ΕΛΠΕ Ασπρόπυργου (γύρω από τη θέση 8), η περιοχή (β) 
ανατολικά –νοτιοανατολικά του Ασπροπύργου (θέσεις 22 και 12), και η περιοχή (γ) στην 
ανατολική περίμετρο του Αεροδρομίου Ελευσίνας (θέση 54). Σε επόμενη εποχή έρχεται 
να προστεθεί και η περιοχή των ΕΛΠΕ Ελευσίνας- ΠΥΡΚΑΛ η οποία αποτελεί την 
περιοχή (δ). Οι λιγότερο ρυπασμένες από βενζόλιο περιοχές βρίσκονται βόρεια της 
Λεωφόρου ΝΑΤΟ και σε μεμονωμένες θέσεις νότια του Ασπρόπυργου κοντά στην 
ακτογραμμή.  
 
Τον Μάιο 2004 (σχήμα 13.2) εκτελέστηκε η δεύτερη δειγματοληψία -πρώτη εαρινή- και 
ακολούθησε ο εργαστηριακός προσδιορισμός. Οι τιμές των συγκεντρώσεων και η χωρική 
τους διασπορά είναι διαφορετική από αυτή του Νοεμβρίου 2003. Οι συγκεντρώσεις είναι 
πολύ χαμηλότερες και η ρύπανση περιορίζεται σε ένα μόνο μικρό τμήμα της περιοχής 
δειγματοληψίας, την περιοχή (β), γύρω από τη θέση 12, όπου προσδιορίστηκε η 
μεγαλύτερη συγκέντρωση βενζολίου ίση με 13,89 ppb. Εκτιμάται ότι κατά τη 
δειγματοληψία αυτή, μόνο αυτή η τιμή υπερβαίνει το όριο της Ε.Ε. και της USEPA.  
 
Η εικόνα των δύο αρχικών προσδιορισμών έδειξε ότι έπρεπε να πυκνώσει το δίκτυο 
δειγμάτων, επικεντρώνοντας στις θέσεις όπου προσδιορίστηκαν οι μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις. Έτσι, τον Νοέμβριο 2004 (σχήμα 13.3) προστέθηκαν δείγματα κοντά σε 
σημεία όπου εντοπίστηκε υψηλή συγκέντρωση ρύπων για να δοθεί μια καλύτερη εικόνα 
της διασποράς των ρύπων. Επίσης, προσδιορίστηκαν δείγματα υπόγειου νερού από τις 
εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Ελευσίνας (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ) καθώς και από τους χώρους της 
ΠΥΡΚΑΛ, βόρεια και νότια της παλαιάς Εθνικής Οδού. Για το λόγο αυτό ο χάρτης 
Νοεμβρίου 2004 καλύπτει μεγαλύτερη περιοχή. Συγκέντρωση άνω του ορίου της USEPA 
(5 ppb) έχουν πέντε (5) σημεία και άνω του ορίου της Ε.Ε. (1 ppb), δεκαοκτώ (18) σημεία 
σε σύνολο σαράντα πέντε (45) σημείων. Η χωρική κατανομή του βενζολίου είναι ίδια με 
αυτή του Νοεμβρίου 2003 στις περιοχές (α), (β), και (γ). Η μεγαλύτερη συγκέντρωση 
βενζολίου βρέθηκε ίση με 57,20 ppb στο νότιο τμήμα των εγκαταστάσεων της 
ΠΥΡΚΑΛ κοντά στην ακτογραμμή, και αποτελεί την περιοχή (δ). Στην περιοχή (β) 
προσδιορίστηκε η δεύτερη μεγαλύτερη συγκέντρωση βενζολίου ίση με 24,30 ppb, πάλι 
στη θέση 12. Τέλος, εμφανίστηκε μία μικρή περιοχή (ε) νοτίως του Ασπροπύργου με 
συγκεντρώσεις λίγο πιο πάνω από το όριο της Ε.Ε. (1 ppb) αλλά κάτω από το όριο της 
USEPA (5 ppb).  
 
Τον Μάιο 2005 (σχήμα 13.4) οι συγκεντρώσεις βρίσκονται πάλι σε πολύ χαμηλότερα 
επίπεδα σχετικά με αυτές του Νοεμβρίου 2005. Λίγα δείγματα εμφανίζουν τιμές 
συγκεντρώσεων υψηλότερες από αυτές του Μαΐου 2004. Η μέγιστη συγκέντρωση είναι 
15,80 ppb, εντός των Διυλιστηρίων Ελευσίνας, στην περιοχή (δ). Άνω του ορίου της 
Ε.Ε. (1 ppb) μετρήθηκε συγκέντρωση σε έξι (6) δείγματα. Αντίστοιχα, δύο μόνο δείγματα 
έχουν συγκέντρωση ανώτερη του ορίου της USEPA (5 ppb). Η χωρική κατανομή των 
μεγαλύτερων συγκεντρώσεων βενζολίου εντοπίζεται στις περιοχές (α), (β), (γ) και (δ).   
 
Τον Νοέμβριο 2005 (σχήμα 13.5) εκτελέστηκε η τελευταία δειγματοληψία. Η γενική 
εικόνα είναι σχεδόν ίδια με αυτή των προηγούμενων αντίστοιχων εποχών. Οι 
συγκεντρώσεις κυμαίνονται από το όριο ανίχνευσης έως 25,21 ppb. Σε δώδεκα (12) 
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δείγματα η συγκέντρωση βενζολίου βρίσκεται άνω του ορίου της Ε.Ε. (1 ppb) και σε τρία 
(3) άνω του ορίου της USEPA (5 ppb). H χωρική κατανομή της ρύπανσης είναι η ίδια στις 
περιοχές (α), (β) και (γ). Στην περιοχή (ε) οι συγκεντρώσεις βρίσκονται λίγο πιο πάνω 
από το όριο της Ε.Ε. (1 ppb) αλλά σαφώς μικρότερες από το όριο της USΕΡΑ (5 ppb). Η 
δυτική περίμετρος του Αεροδρομίου, και η περιοχή πάνω από τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ 
εμφανίζει τις μικρότερες συγκεντρώσεις- έως μη ανιχνεύσιμες.  
Αυτή την εποχή, περαιτέρω δειγματοληψία στα ΕΛΠΕ Ελευσίνας και την ΠΥΡΚΑΛ 
(περιοχή δ) δεν έγινε. Συλλέχθηκαν όμως δείγματα από το ρέμα του Γιαννούλα και από 
το Ρεματάκι, όπου υπήρχε λιμνάζον νερό και στα δύο σημεία. Η θέση δειγματοληψίας 
από τον Γιαννούλα βρίσκεται στο βόρειο άκρο της περιοχής έρευνας (θέση με κωδικό 
10100). Στο δείγμα αυτό δεν προσδιορίστηκε μεγάλη συγκέντρωση βενζολίου (158 ppt). 
Το δείγμα από το Ρεματάκι που συλλέχθηκε σε θέση κοντά στη βιομηχανική μονάδα 
CYCLON, είχε συγκέντρωση βενζολίου περίπου 1 ppb, που είναι και το όριο της Ε.Ε. 
Αυτή η τιμή συγκέντρωσης για το επιφανειακό δείγμα από το Ρεματάκι αποτελεί ένδειξη 
μιας στιγμιαίας αλλά σημαντικής ρύπανσης.  
 
13.3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΛΟΥΟΛΙΟΥ & ΧΑΡΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ  
 

Κωδικός θέσης Νοε -03 Μάι-04 Νοε-04 Μάι-05 Νοε-05 

1 nd nd 0,38 nd 0,27 

3 0,45 nd 0,63 nd 0,41 

8 1,50 0,58 1,95 0,49 1,62 

12 10,00 4,01 7,25 0,96 5,03 

15       nd  0,46 

16 0,20   0,49 nd 1,24 

20     3,95 nd 0,54 

22      

23 nd nd 0,12 nd 0,13 

27     0,62 nd nd 

29 6,30 1,10 1,31 1,59 1,64 

32     1,18 nd nd 

37     1,98 nd 0,99 

38 nd nd nd nd nd 

44 1,32 nd 1,45 nd 0,28 

45 0,90 nd 1,54 nd 0,63 

46     2,60 895 1,11 

47 nd nd 1,98 nd 1,08 

54 3,12 0,55 4,66 0,62 1,82 
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Κωδικός θέσης Νοε -03 Μάι-04 Νοε-04 Μάι-05 Νοε-05 

55 0,56 0,45 4,96 nd 3,05 

58     3,92 0,46 0,58 

61 nd nd 1,34 nd 0,13 

62 nd nd nd nd nd 

63 0,25 nd 0,87 nd 0,38 

66     1,85 nd 0,45 

67 nd nd nd  

72 nd nd nd nd nd 

88 nd nd nd nd nd 

95 nd nd  

98 2,36 nd 1,05 nd 1,50 

100 nd nd nd nd nd 

102 nd nd nd nd nd 

104     nd nd nd 

106 0,29 nd 0,45 nd 0,11 

134     nd nd nd 

136 0,24 nd 0,99 nd 0,60 

142 nd nd nd nd 0,19 

152 nd nd nd   

169 nd nd nd nd nd 

187 nd nd nd nd nd 

1000 0,54 nd 0,87 nd 0,98 

2000 nd nd nd nd nd 

3000 0,49 nd 0,27 nd 0,19 

5000 nd nd 0,65 nd 0,50 

4000 nd nd nd  nd  nd  

Λ.Κουμουνδούρου 
(10000) nd nd       

Ρέμα Γιαννούλα  
(10100) 

   nd 1,08 

Ρεματάκι 
(10200) 

   nd 0,21 

ΕΛΠΕ Ελευσίνας α’ 
(10300) 

    7,10 0,89   
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Κωδικός θέσης Νοε -03 Μάι-04 Νοε-04 Μάι-05 Νοε-05 

ΕΛΠΕ Ελευσίνας β’ 
(10400) 

    4,20 1,04   

ΠΥΡΚΑΛ (κάτω Ε.Ο) 
(10500) 

   45,87 44,56   

ΠΥΡΚΑΛ (άνω Ε.Ο) 
(10600) 

    1,99 1,00   

Σύνολο δειγμάτων 35 35 45 45 42 

 
Πίνακας 13.2: Οι συγκεντρώσεις του τολουολίου σε μg/L (ppb), 

 όριο ανίχνευσης 67 ng/L (ppt) ή 0,067 μg/L (ppb), n.d.-non detectable =μη ανιχνεύσιμο. 
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Σχήμα 13.6: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από τολουόλιο στον υδροφόρο ορίζοντα, Νοέμβριος 2003,  
ο.α.: όριο ανίχνευσης 67 ng/L (ppt), ή 0,067 μg/L (ppb). Μέγιστο (επιτρεπόμενο) επίπεδο ρύπου για πόσιμο νερό από USEPA: 1 mg/L (ppm), ή 1000 

μg/L (ppb). Η Ε.Ε. δεν έχει ορίσει αντίστοιχη τιμή. Στις περιοχές (β) και (γ) προσδιορίστηκαν οι μεγαλύτερες σχετικά συγκεντρώσεις. 

(β) 

(γ) 
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Σχήμα 13.7: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από τολουόλιο στον υδροφόρο ορίζοντα, Μάιος 2004,  
ο.α.- όριο ανίχνευσης 0,067 μg/L (ppb). Στην περιοχή (β) προσδιορίστηκαν οι μεγαλύτερες σχετικά συγκεντρώσεις.  

(β) 
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Σχήμα 13.8: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από τολουόλιο στον υδροφόρο ορίζοντα, Νοέμβριος 2004, 
 ο.α. –όριο ανίχνευσης 0,067 μg/L (ppb). Στην περιοχή (δ) προσδιορίστηκαν οι μεγαλύτερες σχετικά συγκεντρώσεις.   

(γ) 

(β) 
(δ) 
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Σχήμα 13.9: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από τολουόλιο στον υδροφόρο ορίζοντα, Μάιος 2005,   
ο.α.- όριο ανίχνευσης 0,067 μg/L (ppb). Στις περιοχές (β) και (δ) προσδιορίστηκαν οι μεγαλύτερες σχετικά συγκεντρώσεις. 

 
 

(δ) (β) 
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Σχήμα 13.10: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από τολουόλιο στον υδροφόρο ορίζοντα, Νοέμβριος 2005,  
ο.α.- όριο ανίχνευσης 0,067 μg/L (ppb). Στις περιοχές (β) και (γ) προσδιορίστηκαν οι μεγαλύτερες σχετικά συγκεντρώσεις.

(β) 

(γ) 



 

 - 161 -

Toν Nοέμβριο 2003 (σχήμα 13.6) οι συγκεντρώσεις τολουολίου κυμαίνονται από το όριο 
ανίχνευσης έως 10 μg/L (ppb). Όπως αναφέρθηκε, το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο 
συγκέντρωσης τολουολίου στο πόσιμο νερό είναι 1 mg/L (ή 1 ppm, που ισοδυναμεί με 
1.000 μg/L - ppb) σύμφωνα με τα National Drinking Water Standards της USEPA. 
Συνεπώς, οι συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν είναι αμελητέες σε σχέση με το όριο (οι τιμές 
συγκεντρώσεων αποτελούν το 1% του ανώτερου επιτρεπόμενου ορίου). Οι περιοχές στις 
οποίες εκτιμάται ότι κατανέμεται το τολουόλιο είναι ανατολικά- νοτιοανατολικά του 
Ασπρόπυργου, που έχει ονομαστεί περιοχή (β). Επίσης, στην ανατολική περίμετρο του 
Αεροδρομίου, που αποτελεί την περιοχή (γ), εντοπίζονται μικρές συγκεντρώσεις 
τολουολίου.   
 
Τον Μάιο 2004 (σχήμα 13.7) οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται από το όριο ανίχνευσης έως 
4,01 ppb, και εντοπίστηκαν μόνο σε τέσσερα (4) σημεία από τo σύνολο τριάντα πέντε (35) 
σημείων που εξετάστηκαν. Η γενική παρατήρηση είναι ότι η περιοχή μελέτης είναι 
σχεδόν «καθαρή» από τολουόλιο.  
 
Τον Νοέμβριο 2004 (σχήμα 13.8) προστέθηκαν δείγματα από φρέατα και γεωτρήσεις 
κοντά σε σημεία όπου εντοπίστηκαν οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ρύπων για να δοθεί 
μια καλύτερη εικόνα της κατανομής των ρύπων. Επίσης, προσδιορίστηκαν δείγματα 
υπόγειου νερού από τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Ελευσίνας και της ΠΥΡΚΑΛ που 
ορίστηκε ως περιοχή (δ). Στην περιοχή (δ) μετρήθηκαν οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που 
φτάνουν τα 45,87 ppb. Η τιμή αυτή είναι πάλι σημαντικά κατώτερη του ορίου της 
USEPA. Όσον αφορά τα υπόλοιπα δείγματα, η κηλίδα τολουολίου εντοπίζεται και πάλι 
στην περιοχή (β) καθώς και στην ανατολική περίμετρο του Αεροδρομίου, δηλαδή την 
περιοχή (γ).  
 
Τον Μάιο 2005 (σχήμα 13.9) οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται από το όριο ανίχνευσης έως 
περίπου 44,56 ppb, τιμή που σημαντικά μικρότερη από το όριο της USEPA (1 ppm). Η 
συγκέντρωση αυτή προσδιορίστηκε στην περιοχή (δ), στο δείγμα της ΠΥΡΚΑΛ, κάτω από 
την παλαιά Εθνική Οδό. Η επόμενη μεγαλύτερη συγκέντρωση έφτανε μόλις τα 7,25 ppb  
στη θέση 12 (περιοχή γ).  
 
Τον Νοέμβριο 2005 (σχήμα 13.10) οι συγκεντρώσεις τολουολίου κυμαίνονται από το όριο 
ανίχνευσης έως 5,03 ppb, στην περιοχή (β) και έως 3,05 ppb στην περιοχή (γ). Σημαντική 
μείωση των συγκεντρώσεων παρουσιάζεται σε όλα τα δείγματα.  
 
13.4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΙΘΥΛΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ & ΧΑΡΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 
 

Κωδικός θέσης Νοε-03 Μάι-04 Νοε-04 Μάι-05 Νοε-05 

1 0,41 nd 0,45 nd 0,28 

3 10,99 3,72 9,32 2,11 8,98 

8 32,00 4,13 28,48 1,00 20,99 

12 31,20 7,35 29,01 11,12 28,96 

15       0,24 2,92 

16 1,45 nd  1,56 0,11 3,05 
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Κωδικός θέσης Νοε-03 Μάι-04 Νοε-04 Μάι-05 Νοε-05 

20     4,12 0,28 3,33 

22      

23 0,32 nd 0,15 nd nd 

27     4,41 0,68 1,29 

29 0,25 nd 3,27 nd 0,39 

32     0,75 nd nd 

37     1,28 nd 0,39 

38 0,10 nd 0,15 nd nd 

44 0,13 nd 0,45 nd 0,29 

45 1,10 nd 1,71 nd 0,45 

46     3,31 0,75 1,05 

47 0,93 nd 0,59 nd 0,98 

54 5,20 0,64 3,58 0,84 0,11 

55 2,09 nd 1,45 nd 6,11 

58     3,99 0,75 2,88 

61 0,19 nd 0,36 nd 0,29 

62 0,17 nd 0,20 nd 0,31 

63 0,13 nd 0,15 nd 0,20 

66     0,63 nd 0,30 

67 0,11 0,12 nd   

72 0,42 nd 0,34 nd 0,35 

88 0,21 nd 0,11 nd 0,28 

95 0,12 nd    

98 0,27 0,31 3,37 nd 3,21 

100 0,32 nd nd nd 0,10 

102 nd nd 0,78 nd 0,10 

104     nd nd 0,61 

106 nd nd nd nd nd 

134     0,78 nd 0,69 

136 0,18 0,10 0,26 nd 0,28 

142 nd nd nd nd nd 
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Κωδικός θέσης Νοε-03 Μάι-04 Νοε-04 Μάι-05 Νοε-05 

152 nd nd nd   

169 nd nd nd nd nd 

187 nd nd nd nd nd 

1000 0,12 nd 0,22 nd 0,31 

2000 0,81 0,10 1,49 nd 0,56 

3000 0,10 0,61 5,98 nd 6,63 

5000 0,56 nd 0,27 nd 0,41 

4000 0,24 nd       

Λ.Κουμουνδούρου 
(10000) 

0,31 nd       

Ρέμα Γιαννούλα  
(10100) 

      0,42  

Ρεματάκι 
(10200) 

      0,31  

ΕΛΠΕ Ελευσίνας α’ 
(10300) 

    16,54 9,30   

ΕΛΠΕ Ελευσίνας β’ 
(10400) 

    20,96 10,24   

ΠΥΡΚΑΛ (κάτω Ε.Ο) 
(10500) 

  41,26 21,68  

ΠΥΡΚΑΛ (άνω Ε.Ο) 
(10600) 

  1,38 nd  

Σύνολο δειγμάτων 35 35 45 45 42 

 
Πίνακας 13.3: Οι συγκεντρώσεις του αιθυλοβενζολίου σε μg/L (ppb), 

όριο ανίχνευσης 78 ng/L (ppt) ή 0,078 μg/L (ppb), n.d.-non detectable= μη ανιχνεύσιμο. 



 

 - 164 -

 
 

Σχήμα 13.11: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από αιθυλοβενζόλιο στον υδροφόρο ορίζοντα, Νοέμβριος 2003,  
ο.α.: όριο ανίχνευσης 78 ng/L (ppt), ή 0,078 μg/L (ppb). Μέγιστο (επιτρεπόμενο) επίπεδο ρύπου για το πόσιμο νερό από USEPA: 700 μg/L (ppb). 

H E.E. δεν έχει ορίσει αντίστοιχη τιμή. Στις περιοχές (α), (β) και (γ) προσδιορίστηκαν οι μεγαλύτερες σχετικά συγκεντρώσεις. 

(α) 

(β) 

(γ) 
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Σχήμα 13.12: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από αιθυλοβενζόλιο στον υδροφόρο ορίζοντα, Μάιος 2004,  
ο.α.- όριο ανίχνευσης 0,078 μg/L (ppb). Στην περιοχή (β) προσδιορίστηκαν οι μεγαλύτερες σχετικά συγκεντρώσεις.

(β) 
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Σχήμα 13.13: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από αιθυλοβενζόλιο στον υδροφόρο ορίζοντα, Νοέμβριο 2004,  
ο.α.- όριο ανίχνευσης 0,078 μg/L (ppb). Στις περιοχές (α), (β), (γ) και (δ) προσδιορίστηκαν οι μεγαλύτερες σχετικά συγκεντρώσεις. 

(α) 

(β) 

(γ) 

(δ) 
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Σχήμα 13.14: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από αιθυλοβενζόλιο στον υδροφόρο ορίζοντα, Μάιος 2005,  
ο.α.-όριο ανίχνευσης 0,078 μg/L (ppb). Στις περιοχές (β) και (δ) προσδιορίστηκαν οι μεγαλύτερες σχετικά συγκεντρώσεις. 

(δ) 
(β) 
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Σχήμα 13.1 5: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από αιθυλοβενζόλιο στον υδροφόρο ορίζοντα, Νοέμβριος 2005,  
ο.α.- όριο ανίχνευσης 0,078 μg/L (ppb). Στις περιοχές (α), (β) και (γ) προσδιορίστηκαν οι μεγαλύτερες σχετικά συγκεντρώσεις. 

(α) 

(γ) 

(β) 
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Τον Νοέμβριο 2003 (σχήμα 13.11) οι συγκεντρώσεις του αιθυλοβενζολίου κυμαίνονται 
μεταξύ του ορίου ανίχνευσης και των 32 μg/L (ppb). Οι συγκεντρώσεις αυτές 
αντιστοιχούν σε δεκαεννέα (19) από το σύνολο τριάντα πέντε (35) δειγμάτων, ενώ στα 
υπόλοιπα είναι μη ανιχνεύσιμο. Το επιτρεπόμενο όριο που έχει ορίσει η USEPA για το 
αιθυλοβενζόλιο είναι το 1 ppm (1.000 ppb). Τα 32 ppb είναι πολύ μικρή συγκέντρωση σε 
σχέση με το μέγιστο επίπεδο ρύπανσης (Maximum Contaminant Level- MCL) της USEPA. 
Οι συγκεντρώσεις περιορίζονται χωρικά στην περιοχή (α) ανατολικά- βορειοανατολικά 
των ΕΛΠΕ Ασπρόπυργου. Αξιοσημείωτο είναι ότι πολύ κοντά στα σημεία αυτά βρίσκεται 
και η θέση 1 (γεώτρηση), όπου προσδιορίστηκε συγκέντρωση αιθυλοβενζολίου 0,4 ppb. Η 
διαφορά αυτή είναι πολύ μεγάλη για μία τόσο κοντινή απόσταση και αυτό υποδεικνύει 
την επιρροή της υδρολιθολογίας του υδροφορέα στην κατανομή της ρύπανσης, αλλά και 
την εντοπισμένη/περιορισμένη έκταση των κηλίδων.  
 
Τον Μάιο 2004 (σχήμα 13.12) η ρύπανση από αιθυλοβενζόλιο είναι σχεδόν μη 
ανιχνεύσιμη εκτός από οκτώ (8) δείγματα. Οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται από το όριο 
ανίχνευσης έως 7,35 ppb στην περιοχή (β).  
 
Τον Νοέμβριο 2004 (σχήμα 13.13) προστέθηκαν δείγματα από φρέατα και γεωτρήσεις 
κοντά σε σημεία όπου εντοπίστηκε υψηλή συγκέντρωση ρύπων για να δοθεί μια 
καλύτερη εικόνα της διάχυσής τους. Προσδιορίστηκαν ακόμη δείγματα υπόγειου νερού 
από τα ΕΛΠΕ Ελευσίνας, καθώς και από τους χώρους της ΠΥΡΚΑΛ. Οι συγκεντρώσεις 
κυμαίνονται από το όριο ανίχνευσης έως 41,26 ppb στην περιοχή (δ) που είναι σαφώς 
μικρότερες από το όριο της USEPA για το αιθυλοβενζόλιο. Η ρύπανση επεκτείνεται 
χωρικά και στις υπόλοιπες τρεις περιοχές (α), (β), (γ). Μόνο σε εννέα (9) από τα σαράντα 
πέντε (45) δείγματα το αιθυλοβενζόλιο ήταν μη ανιχνεύσιμο. Οι συγκεντρώσεις είναι λίγο 
μικρότερες από τις συγκεντρώσεις του Νοεμβρίου 2003.  
 
Τον Μάιο 2005 (σχήμα 13.14) η ρύπανση από αιθυλοβενζόλιο δεν είναι αξιοσημείωτη.  Οι 
συγκεντρώσεις κυμαίνονται από το όριο ανίχνευσης έως 21,68 ppb στην περιοχή (δ) των 
εγκαταστάσεων ΠΥΡΚΑΛ. Στην υπόλοιπη περιοχή μελέτης η μέγιστη τιμή είναι 11,12 
ppb στην περιοχή (β). Οι συγκεντρώσεις είναι πολύ μικρότερες από το όριο της USEPA 
για το αιθυλοβενζόλιο ακόμη και στην ρυπασμένη περιοχή των ΕΛΠΕ Ελευσίνας και 
ΠΥΡΚΑΛ.  
 
Τον Νοέμβριο 2005 (σχήμα 13.15), κατά την τελευταία δειγματοληψία αυτής της 
εργασίας, οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται από το όριο ανίχνευσης έως 28,96 ppb στην 
περιοχή (β). Σχετικά μεγάλες τιμές συγκέντρωσης προσδιορίστηκαν και στην περιοχή (α). 
Τα δείγματα επιφανειακού νερού από το Ρέμα του Γιαννούλα και το Ρεματάκι 
εμφάνισαν χαμηλές τιμές συγκεντρώσεων αιθυλοβενζολίου.  
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13.5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΟΛΙΚΩΝ ΞΥΛΟΛΙΩΝ & ΧΑΡΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 
 

Κωδικός θέσης Nοε-03 Μάι-04 Νοε-04 Μάι-05 Νοε-05 

1 0,40 nd 0,36 nd 0,10 

3 24,03 2,21 21,96 2,11 19,10 

8 36,57 1,63 29,87 0,45 28,61 

12 56,02 4,02 49,62 2,99 36,44 

15       nd 5,06 

16 6,68   5,23 nd 4,11 

20     1,98 nd 1,21 

22      

23 0,44 nd 0,29 nd nd 

27     4,25 nd 2,78 

29 0,43 nd 0,48 nd 0,35 

32     1,18 nd 0,52 

37     1,28 nd 0,77 

38 0,25 nd nd nd nd 

44 0,09 nd 0,98 nd 0,75 

45 2,50 nd 1,66 nd 0,81 

46     3,12 nd 1,25 

47 nd nd 4,25 0,96 3,06 

54 15,73 nd 10,02 0,89 9,12 

55 7,11 nd 5,31 0,10 5,87 

58     1,45 nd 0,25 

61 0,19 0,11 0,43 nd 0,25 

62 0,29 0,24 0,12 nd 0,37 

63 0,21 0,14 0,35 nd 0,39 

66     nd nd 0,16 

67 nd 0,10 nd   

72 0,55 nd 0,22 nd 0,51 

88 0,14 nd nd nd 0,19 

95 0,54 nd    

98 6,38 0,87 4,16 nd 3,04 
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Κωδικός θέσης Nοε-03 Μάι-04 Νοε-04 Μάι-05 Νοε-05 

100 0,12 nd 0,10 nd nd 

102 0,10 nd nd nd 0,09 

104     0,76 nd 0,28 

106 0,10 nd nd nd 0,15 

134     nd nd 0,16 

136 0,31 nd 0,56 nd 0,69 

142 nd nd nd nd nd 

152 nd nd nd   

169 nd nd nd nd 0,23 

187 nd nd nd nd 0,28 

1000 0,65 nd 0,11 nd 0,24 

2000 0,87 nd 1,46 nd 0,45 

3000 12,12 1,00 8,76 nd 8,46 

5000 nd nd 0,56 nd 0,61 

4000 0,26 nd       
Λ.Κουμουνδούρου 

(10000) 1,07 0,25       

Ρέμα Γιαννούλα  
(10100) 

   nd 0,28 

Ρεματάκι 
(10200) 

   nd 0,37 

ΕΛΠΕ Ελευσίνας α’ 
(10300) 

    31,10 20,75   

ΕΛΠΕ Ελευσίνας β’ 
(10400) 

    74,45 22,24   

ΠΥΡΚΑΛ (κάτω Ε.Ο) 
(10500) 

    105,50 68,69   

ΠΥΡΚΑΛ (άνω Ε.Ο) 
(10600) 

    4,03 0,0   

Σύνολο δειγμάτων 35 35 45 45 42 
 

Πίνακας 13.4: Οι συγκεντρώσεις των ολικών ξυλόλιων σε μg/L (ppb),  
όριο ανίχνευσης 67-74 ng/L (ppt)  ή 0,067 μg/L (ppb), n.d. -non detectable=μη 

ανιχνεύσιμο. 
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Σχήμα 13.16: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από ξυλόλια στον υδροφόρο ορίζοντα, Νοέμβριος 2003, 
ο.α.- όριο ανίχνευσης 67-74 ng/L (ppt) ή 0,067 μg/L (ppb). Mέγιστο (επιτρεπόμενο) όριο ρύπου από USEPA στο πόσιμο νερό: 10 mg/L (ppm), ή 

10.000 μg/L (ppb). H E.E. δεν έχει θεσπίσει αντίστοιχη τιμή. Στις περιοχές (α), (β)  και (γ) προσδιορίστηκαν οι μεγαλύτερες σχετικά συγκεντρώσεις. 

(α) 

(β) 

(γ) 
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Σχήμα 13.17: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από ξυλόλια στον υδροφόρο ορίζοντα, Μάιος 2004, 
ο.α.- όριο ανίχνευσης 0,067 μg/L (ppb). Στην περιοχή (α)  προσδιορίστηκαν οι μεγαλύτερες σχετικά συγκεντρώσεις.  

(α) 
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Σχήμα 13.18: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από ξυλόλια στον υδροφόρο ορίζοντα, Νοέμβριος 2004, ο.α.- όριο ανίχνευσης 0,067 
μg/L (ppb). Στις περιοχές (α), (β), (γ), και (δ) προσδιορίστηκαν οι μεγαλύτερες σχετικά συγκεντρώσεις.  

(α) 

(β) 

(γ) 

(δ) 
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Σχήμα 13.19: Εκτίμηση της κατανομής της ρύπανσης από ξυλόλια στον υδροφόρο ορίζοντα, Μάιος 2005, ο.α.- όριο ανίχνευσης 0,067 μg/L (ppb). 
Στις περιοχές (β) και (δ) προσδιορίστηκαν οι μεγαλύτερες σχετικά συγκεντρώσεις. 

(β) (δ) 
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Σχήμα 13.20: Εκτίμηση της κατανομής της ρύπανσης από ξυλόλια στον υδροφόρο ορίζοντα, Νοέμβριος 2005, ο.α.- όριο ανίχνευσης 0,067 μg/L 
(ppb). Στις περιοχές (α), (β) και (γ) προσδιορίστηκαν οι μεγαλύτερες σχετικά συγκεντρώσεις.

(α) 

(β) 

(γ) 
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Τον Νοέμβριο 2003 (σχήμα 13.16) οι συγκεντρώσεις ολικών ξυλόλιων (μετα-, ορθο,- 
παρα-) κυμαίνονται από το όριο ανίχνευσης έως τα 56,02 μg/L (ppb). H μέγιστη τιμή 
συγκέντρωσης που προσδιορίστηκε είναι πολύ κατώτερη από το όριο που έχει θεσπίσει η 
USEPA (10 mg/L –ppm, ή 10.000 μg/L- ppb). Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ορίσει 
αντίστοιχη συγκέντρωση, ενώ τα ξυλόλια δεν έχουν χαρακτηριστεί ως ρύποι 
προτεραιότητα κινδύνου. Οι περιοχές στις οποίες εκτιμάται ότι η παρουσία ξυλόλιων 
είναι μεγάλη είναι η (α) και η (β). Γενικά, η ρύπανση από ξυλόλια δεν είναι 
αξιοσημείωτη.   
 
Τον Μάιο 2004 (σχήμα 13.17) οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται από το όριο ανίχνευσης έως 
4,02 ppb στη θέση 12. Οι τιμές των συγκεντρώσεων είναι πάρα πολύ χαμηλότερες από το 
όριο της USEPA, άρα η ρύπανση από ξυλόλια την εποχή αυτή πρέπει να θεωρείται 
ιδιαίτερα μικρή. 
 
Τον Νοέμβριο 2004 (σχήμα 13.18) συλλέχθηκαν περισσότερα δείγματα από φρέατα και 
γεωτρήσεις κοντά σε σημεία όπου είχαν εντοπιστεί σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων, 
προκειμένου να σχηματιστεί μια καλύτερη εικόνα της διασποράς τους. Επίσης 
αναλύθηκαν  δείγματα υπόγειου νερού από τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Ελευσίνας και 
της ΠΥΡΚΑΛ. Για το λόγο αυτό ο χάρτης Νοεμβρίου 2004 καλύπτει μεγαλύτερη περιοχή. 
Στα περισσότερα δείγματα προσδιορίστηκαν ξυλόλια από το όριο ανίχνευσης έως 105,50 
ppb. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις εντοπίστηκαν στην περιοχή (δ) της ΠΥΡΚΑΛ. Οι 
συγκεντρώσεις είναι πολύ χαμηλότερες από το όριο της USEPA, ακόμα και στην πολύ 
ρυπασμένη περιοχή της ΠΥΡΚΑΛ και των ΕΛΠΕ Ελευσίνας.  
 
Τον Μάιο 2005 (σχήμα 13.19) οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται από το όριο ανίχνευσης έως 
68,69 ppb πάλι στην περιοχή (δ). Γενικά, η ρύπανση από ολικά ξυλόλια αυτή την εποχή 
είναι μάλλον περιορισμένη.  
 
Τα αποτελέσματα του Νοεμβρίου 2005 (σχήμα 13.20) δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις 
κυμαίνονται από το όριο ανίχνευσης έως 36,44 ppb. Οι συγκεντρώσεις είναι πολύ 
μικρότερες από τις προηγούμενες εποχές. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση εντοπίστηκε στην 
περιοχή (α).   
 
13.6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ∑ΒΤΕΧ & ΧΑΡΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 
 

Κωδικός θέσης Νοε-03 Μάι-04 Νοε-04 Μάι-05 Νοε-05 

1 1,49 nd 1,76 nd 1,21 
3 37,98 5,93 34,54 4,22 30,36 
8 81,07 4,16 71,29 2,95 58,53 

12 126,22 28,34 106,08 26,47 87,54 
15    0,32 8,76 
16 8,86 nd 7,79 0,11 10,09 
20   12,61 1,21 5,39 
23 0,79 0,09 0,61   
24    nd 0,13 
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Κωδικός θέσης Νοε-03 Μάι-04 Νοε-04 Μάι-05 Νοε-05 
27   12,36 1,34 6,48 
29 7,73 1,20 6,00 1,59 2,98 
32   4,29 nd 1,08 
37   8,80 0,98 4,55 
38 0,36 0,15 0,16 nd nd 
44 4,68 0,20 4,84 nd 2,21 
45 3,85 nd 5,82 nd 2,09 
46   11,43 3,06 5,02 
47 0,49 nd 6,85 nd 5,76 
54 42,06 2,75 27,80 4,14 25,05 
55 12,46 1,92 14,48 0,88 14,98 
58   13,42 1,46 4,75 
61 0,41 nd 1,92 nd 0,67 
62 0,36 0,23 0,49 nd 0,89 
63 2,19 nd 2,72 nd 0,87 
66 0,30 nd 2,90 nd 0,96 
67 0,30 0,42 0,21   
72 1,17 0,21 0,63 0,18 0,35 
88 0,46 nd 0,21 nd 0,87 
95 1,20 nd    
98 13,82 1,36 10,06 nd 9,58 

100 0,48 nd nd 0,15 nd 
102 0,98 0,09 0,79 nd 0,13 
104   1,25 nd 1,22 
106 1,33 nd 1,24 nd 0,84 
134   1,67 nd 0,76 
136 1,46 0,37 2,70 0,10 1,29 
142 nd nd nd nd 0,54 
152 nd nd    
169 nd nd nd nd 0,23 
187 nd nd nd nd 0,60 

1000 2,08 nd 1,94 nd 2,77 
2000 2,67 0,22 3,90 nd 1,45 
3000 22,90 1,61 18,22 1,46 18,68 
4000 0,55 nd    
5000 2,36 nd 2,93 nd 1,82 

Λ.Κουμουνδούρου 
(10000) 

1,38 0,25    
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Κωδικός θέσης Νοε-03 Μάι-04 Νοε-04 Μάι-05 Νοε-05 
Ρέμα Γιαννούλα 

(10100) 
    2,15 

Ρεματάκι 
(10200) 

   0,85 1,20 

ΕΛΠΕ Ελευσίνας α’ 
(10300) 

  60,41 35,10  

ΕΛΠΕ Ελευσίνας β’ 
(10400) 

  102,28 35,04  

ΠΥΡΚΑΛ (κάτω Ε.Ο) 
(10500) 

  249,81 151,00  

ΠΥΡΚΑΛ (άνω Ε.Ο) 
(10600) 

  7,93 2,41  

 
Πίνακας 13.5: Οι συγκεντρώσεις ∑ΒΤΕΧ. Στις τιμές nd-non detectable= μη ανιχνεύσιμο, 

όλες οι εξεταζόμενες ενώσεις βρέθηκαν κάτω από το όριο ανίχνευσής τους.  
Στα κενά κελιά δεν έχει γίνει προσδιορισμός. 

 
Στα σχήματα 13.21, 13.22, 13.23, 13.24 και 13.25 απεικονίζεται η εκτίμηση της ρύπανσης 
του υπόγειου υδροφορέα από του σύνολο των βενζολίου, τολουολίου, αιθυλοβενζολίου 
και ολικών ξυλόλιων, ή αλλιώς ∑ΒΤΕΧ. Όπως αναφέρθηκε εκτενώς, η ρύπανση από ΒΤΕΧ 
προέρχεται από συγκεκριμένα κλάσματα του πετρελαίου, συνήθως βενζίνη και καύσιμα 
αεροσκαφών. Οι ρύποι αυτοί εισχωρούν στον υδροφόρο ορίζοντα α) μέσω των 
κατακρημνισμάτων που τα παρασύρουν από την επιφάνεια του εδάφους έως τον υπόγειο 
υδροφορέα, β) από υπόγειες διαρροές αγωγών, δεξαμενών αποθήκευσης κλπ 
διυλιστηρίων, αεροδρομίων ή ακόμα πρατηρίων βενζίνης κλπ. Από τους χάρτες των 
σχημάτων που ακολουθούν εκτιμάται ότι α) οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ∑ΒΤΕΧ 
εντοπίστηκαν στην περιοχή (δ), κοντά στα ΕΛΠΕ  Ελευσίνας τον Νοέμβριο 2004, β) οι 
περιοχές (α), (β) και (γ) έχουν την ίδια χωρική κατανομή ρύπανσης. Φαίνονται επίσης οι 
μεγάλες διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων από άνοιξη σε φθινόπωρο.    
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Σχήμα 13.21: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από ∑ ΒΤΕΧ στον υδροφόρο ορίζοντα, Νοέμβριος 2003. Οι περιοχές (α), (β) και (γ) 
είναι οι πιο ρυπασμένες. 

(α) 

(β) 

(γ) 
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Σχήμα 13.22: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από ∑ ΒΤΕΧ στον υδροφόρο ορίζοντα, Μάιος 2004. Η περιοχή (β) είναι η πιο 
τυπασμένη. 

(β) 
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Σχήμα 13.23: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από ∑ ΒΤΕΧ στον υδροφόρο ορίζοντα, Νοέμβριος 2004. οι περιοχές (α), (β), (γ), (δ) 
και (ε) είναι οι πιο ρυπασμένες. 

 

(α) 

(γ) 

(δ) 

(ε) 

(β) 
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Σχήμα 13.24: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από ∑ ΒΤΕΧ στον υδροφόρο ορίζοντα, Μάιος 2005. Οι περιοχές (β) και (δ) είναι οι 
πιο ρυπασμένες. 

(β) (δ) 
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Σχήμα 13.25: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από ∑ ΒΤΕΧ στον υδροφόρο ορίζοντα, Νοέμβριος 2005. Οι περιοχές (α), (β) και (γ) 
είναι οι πιο ρυπασμένες. 

(α) 

(β) 

(γ) 
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13.7. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΤΒΕ & ΧΑΡΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 
 

Κωδικός θέσης Νοε-04 Μάι-05 Νοε-05 

1 nd nd nd 

3 nd nd nd 

8 nd nd nd 

12 nd nd nd 

15     nd 

16 nd nd nd 

20 nd nd nd 

23 nd nd nd 

27 nd nd nd 

29 nd nd nd 

32 nd nd nd 

37 nd nd nd 

38 nd nd nd 

44 nd nd nd 

45 nd nd nd 

46 nd nd nd 

47 nd nd nd 

54 nd nd nd 

55 nd nd nd 

58 nd nd nd 

61 nd nd nd 

62 nd nd nd 

63 nd nd nd 

66 nd nd nd 

67 nd   

72 nd nd nd 

88 nd nd nd 

98 nd nd nd 

100 nd nd nd 

102 nd nd nd 
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Κωδικός θέσης Νοε-04 Μάι-05 Νοε-05 

104 nd nd nd 

106 nd nd nd 

134 nd nd nd 

136 nd nd nd 

142 nd nd nd 

152 nd   

169 nd nd nd 

187 nd nd nd 

1000 nd nd nd 

2000 nd nd nd 

3000 nd nd nd 

4000 nd nd  

5000 nd nd nd 

Λ.Κουμουνδούρου 
(10000) 

nd nd  

Ρέμα Γιαννούλα 
(10100) 

    nd 

Ρεματάκι 
(10200) 

    nd 

ΕΛΠΕ Ελευσίνας α’ 
(10300) 

nd nd   

ΕΛΠΕ Ελευσίνας β’ 
(10400) 

nd nd   

ΠΥΡΚΑΛ (κάτω Ε.Ο) 
(10500) 

55,02 50,91   

ΠΥΡΚΑΛ (άνω Ε.Ο) 
(10600) 

17,70 8,00   

Σύνολο δειγμάτων 45 45 42 
 

Πίνακας 13.6: Oι συγκεντρώσεις του ΜΤΒΕ σε μg/L (ppb),  
όριο ανίχνευσης  1 μg/L (ppb), n.d.-non detectable=μη ανιχνεύσιμο. 
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Σχήμα 13.26: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής  της ρύπανσης από ΜΤΒΕ στον υδροφόρο ορίζοντα, Νοέμβριος 2004,  
ο.α.- όριο ανίχνευσης: 1 μg/L (ppb). Μέγιστο (επιτρεπόμενο) όριο ρύπου, στο πόσιμο νερό, μόνο από California EPA: 13 μg/L (ppb). Στην 

περιοχή (δ) προσδιορίστηκε η μεγαλύτερη συγκέντρωση. 

(δ) 



 

 - 188 -

 
 

Σχήμα 13.27: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής  της ρύπανσης από ΜΤΒΕ στον υδροφόρο ορίζοντα, Μάιος 2005,  
ο.α.- όριο ανίχνευσης: 1 μg/L (ppb). Στην περιοχή (δ) προσδιορίστηκε η μεγαλύτερη συγκέντρωση. 

(δ) 
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Για τον Μάιο 2004 (σχήμα 13.26) και τον Νοέμβριο 2005 (σχήμα 13.27) ο ΜΤΒΕ 
εντοπίστηκε μόνο στην περιοχή (δ), συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ. Οι 
συγκεντρώσεις στα δύο ρυπασμένα σημεία κυμαίνονται από 8 έως 55 μg/L (ppb). 
Παρόλο που δεν υπάρχει όριο επικίνδυνης συγκέντρωσης για το ρύπο αυτό από την Ε.Ε., 
αλλά ούτε και πλήρεις μελέτες για την επίδρασή του στην ανθρώπινη υγεία, η 
προσδιοριζόμενη συγκέντρωση είναι αρκετά μεγάλη, λαμβάνοντας υπόψη το όριο της 
California USEPA που είναι 13 μg/L (ppb).  
 
Η μελέτη του MTBE ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2004 αφού είχε διαπιστωθεί η ρύπανση από 
ΒΤΕΧ με τα οποία συνδέεται. Καθώς όμως δεν βρέθηκε ανιχνεύσιμος ρύπος σε κανένα 
άλλο σημείο παρά μόνο στα δείγματα των εγκαταστάσεων της ΠΥΡΚΑΛ, έγινε τρίτος 
προσδιορισμός στα υπόλοιπα σημεία της περιοχής μελέτης τον Νοέμβριο 2005 οπότε 
επιβεβαιώθηκε η απουσία ΜΤΒΕ από την υπόλοιπη περιοχή έρευνας.  
 
Ο ΜΤΒΕ είναι ένας ρύπος που διχάζει τους ερευνητές με τη χημική του συμπεριφορά και 
τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ενώ πρόκειται για μία αρκετά 
πτητική και υδατοδιαλυτή χημική ένωση, εμφανίζεται ως «παραμένων ρύπος» ακόμη και 
μετά από εφαρμογή μεθόδου εξυγίανσης. Στην περιοχή μελέτης εντοπίστηκε μόνο στις 
εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ και πιθανώς προέρχεται από τις δεξαμενές καυσίμων που 
βρίσκονται κοντά στην ΠΥΡΚΑΛ, αφού η ίδια η βιομηχανία δεν έχει σχέση με την 
επεξεργασία τους. Οποιαδήποτε διαρροή πετρελαιοειδών αν έχει συμβεί προσφάτως στην 
περιοχή, μπορεί να εξηγήσει την πιθανότητα ρύπανσης από ΒΤΕΧ, ΠΑΥς κλπ. όμως όχι 
από ΜΤΒΕ διότι εδώ και αρκετά χρόνια τα ΕΛΠΕ δε χρησιμοποιούν ΜΤΒΕ ως πρόσθετο 
της βενζίνης. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς υποδεικνύει την ύπαρξη 
παλαιότερης διαρροής πετρελαιοειδών από τα Διυλιστήρια Ελευσίνας, η οποία πρέπει να 
είχε επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή εφόσον ο ΜΤΒΕ που περιέχεται σε μικρές 
αναλογίες, ανιχνεύτηκε σε σχετικώς υψηλές συγκεντρώσεις, επιβεβαιώνοντας τον 
χαρακτηρισμό του ως «παραμένων» ρύπος.  
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13.8. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΠΑΥs & ΧΑΡΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ  
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ  
 
13.8.A. ΟΛΙΚΟΙ ΠΑΥς (ΣΠΑΥς)  
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 

Κωδικός  θέσης ΣΠΑΥs 
ng/L ppt) Κωδικός θέσης ΣΠΑΥs  

ng/L (ppt) 
1 nd 1 nd 

3 131 3 188 

8 101 8 122 

45 107 45 238 

47 122 47 223 

54 67 54 98 

55 189 55 215 

61 nd 61 nd 

62 nd 62 nd 

67 165 67 145 

72 84 72 nd 

88 66 88 78 

95 109 95 133 

98 96 98 185 

100 nd 100 nd 

136 nd 136 nd 

142 nd 142 nd 

169 108 169 191 

1000 73 1000 109 

1003 nd 1003 nd 

Ρεματάκι 
 (1008) 

nd Ρεματάκι 
 (1008) 

56 

1009 58 1009 205 

2000 51 2000 93 

3000 156 3000 231 

4000 nd 4000 nd 
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 

Κωδικός  θέσης ΣΠΑΥs 
ng/L ppt) Κωδικός θέσης ΣΠΑΥs  

ng/L (ppt) 
5000 137 5000 102 

Λ.Κουμουνδούρου (10000) 106 Λ.Κουμουνδούρου (10000) 177 

Σύνολο δειγμάτων 27 Σύνολο δειγμάτων: 27 

 
Πίνακας 13.7: Οι συγκεντρώσεις των ολικών πολυκυκλικών αρωματικών 

υδρογονανθράκων (ΣΠΑΥς)  σε ng/L (ppt), n.d.=non detectable- μη ανιχνεύσιμο.
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Σχήμα 13.28: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από ΣΠΑΥς στον υδροφόρο ορίζοντα, Ιούνιος 2003. Ως όριο ανίχνευσης (ο.α.) 
θεωρείται η συγκέντρωση 4 ng/L (ppt), που ανήκει στο βενζο(b)φθορανθένιο και είναι το μικρότερο όριο ανίχνευσης μεταξύ των 17 ΠΑΥς.  

Μέγιστο (επιτρεπόμενο) όριο ρύπου για το πόσιμο νερό της Ε.Ε.& της USEPA ΣΠΑΥς: 200 μg/L (ppb). 
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Σχήμα 13.29: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από ΣΠΑΥς στον υδροφόρο ορίζοντα,  Νοέμβριος 2003. 
Ως όριο ανίχνευσης (ο.α.) θεωρείται η συγκέντρωση 4 ng/L (ppt), που ανήκει στο βενζο(b)φθορανθένιο και είναι το μικρότερο όριο ανίχνευσης 

μεταξύ των 17 ΠΑΥς
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Τον Ιούνιο 2003 (σχήμα 13.28) οι συγκεντρώσεις ολικών ΠΑΥς είναι ανιχνεύσιμες αλλά 
δεν ξεπερνούν τα όρια της Ε.Ε. και της USEPA (∑ΠΑΥς= 200 ng/ L- ppt). Στα δείγματα 
των ΠΑΥς, με μεγαλύτερη συγκέντρωση την τιμή 189 ng/L (ppt) στη θέση 55.   
 
Τον Νοέμβριο 2003 (σχήμα 13.29) σε πέντε (5) από τα είκοσι τρία (23) δείγματα που 
εξετάστηκαν βρέθηκε συγκέντρωση ολικών ΠΑΥς (∑ΠΑΥς) μεγαλύτερη από το 
επιτρεπόμενο όριο της Ε.Ε. (200 ppt). Επίσης, στο επιφανειακά δείγματα της λίμνης 
Κουμουνδούρου προσδιορίστηκαν α) τον Ιούνιο 2003: ακεναφθυλένιο 159 ppt (ng/L), 
φθορένιο 37 ppt και β) το Νοέμβριο 2003: ακεναφθυλένιο 198 ppt, ακεναφθένιο 19 ppt.  
 
Τα σημεία με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις ΣΠΑΥς και τις δύο εποχές βρίσκονται α) 
κοντά στο Αεροδρόμιο της Ελευσίνας και β) νοτίως και νοτιοανατολικώς του 
Ασπρόπυργου. Οι συγκεντρώσεις του Νοεμβρίου 2003 είναι λίγο μεγαλύτερες από τις 
συγκεντρώσεις του Ιουνίου 2003.  
 
Τα δείγματα της επιφάνειας της λίμνης Κουμουνδούρου εμφανίζουν συγκεντρώσεις 
ΣΠΑΥς λίγο πιο κάτω από το όριο της Ε.Ε. και στις δύο εποχές.  
 
Τα δείγματα με κωδικό θέσης 1003 και 1009 προέρχονται από γεωτρήσεις στον αλλούβιο 
σχηματισμό. Προσδιορίστηκε επίσης και δείγμα από το Ρεματάκι (κωδικός 1008) στο 
οποίο μετρήθηκαν συγκεντρώσεις από το όριο ανίχνευσης έως 56 ppt.  
 
13.8.Β. ΟΙ ΠΑΥς ΠΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  
 
Εκτός από την χωρική κατανομή τους, είναι σημαντικό να εξεταστεί και ποιοι ΠΑΥς 
ανιχνεύθηκαν. Στους πίνακες 13.8 και 13.9 αναφέρονται οι ενώσεις που ταυτοποιήθηκαν 
και στον πίνακα 13.10 δίνονται οι λόγοι φαιναθρένιου-ανθρακένιου (Phe/Ant) και 
φθορανθένιου- πυρένιου (FlA/Pyr) βάσει των οποίων μπορεί να εκτιμηθεί η πιθανή 
προέλευση των ΠΑΥς. Από τους πίνακες 13.8 και 13.9, λοιπόν, φαίνεται ότι οι 
περισσότεροι από τους ΠΑΥς που εντοπίστηκαν στα δείγματα υπόγειου νερού είναι οι 
πιο πτητικοί, δηλαδή με δύο έως τέσσερις δακτυλίους (ναφθαλένιο, ακεναφθυλένιο, 
φθορένιο, ακεναφθένιο, σπανιότερα ανθρακένιο). Είναι σημαντική η απουσία των 
«βαρύτερων» ΠΑΥς όπως βενζο(a)πυρένιο, βενζο(a)ανθρακένιο, βενζο(k)φθορανθένιο, 
ινδενο(1,2,3-c,d,)πυρένιο, διβενζο(a,h)ανθρακένιο, οι οποίοι θεωρούνται πολύ πιο 
επικίνδυνοι για τον άνθρωπο και το περιβάλλον (USEPA, 2002 και Οδηγία Ε.Ε. 
2006/0129/COD). Από την ταυτοποίηση των ΠΑΥς προκύπτουν οι παρακάτω σκέψεις 
επάνω στην προέλευσή τους: 
 Το ναφθαλένιο εντοπίστηκε στις θέσεις 47 και 45 τοn Νοέμβριο 2003. Η ένωση αυτή 

είναι υδατοδιαλυτή και συνδέεται άμεσα με τη βενζίνη, το ντήζελ, και το πετρέλαιο 
θέρμανσης. Επίσης χρησιμοποιείται ως διαλύτης σε διάφορες βιομηχανικές χρήσεις. 
Τα σημεία αυτά βρίσκονται κοντά στην περίμετρο του Αεροδρομίου, το οποίο 
ενδεχομένως είναι η βασική πηγή του.  

 Το ακεναφθυλένιο, το ακεναφθένιο και το φθορανθένιο που συναντιούνται σε 
αρκετές θέσεις και στη λίμνη Κουμουνδούρου είναι από τα πιο πτητικά μέλη των 
ΠΑΥς και η παρουσία τους συνδέεται με την καύση πετρελαιοειδών προϊόντων.  

 Το φαινανθρένιο ανιχνεύθηκε σε αρκετά δείγματα, κυρίως τοn Νοέμβριο 2003. Η 
παρουσία του μπορεί να αποδοθεί κυρίως στις απορροές από τις οδούς κίνησης 
οχημάτων. Η κίνηση των οχημάτων ιδιαίτερα πολυσύχναστους δρόμους σε 
συνδυασμό με τις μετεωρολογικές συνθήκες (ελάχιστες έως ανύπαρκτες 
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βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και τις αρχές του φθινοπώρου) 
αυξάνουν τις συγκεντρώσεις των ΠΑΥς στις απορροές και διευκολύνεται έτσι η 
εισχώρησή τους στον υδροφόρο ορίζοντα ιδιαίτερα μετά τις πρώτες ατμοσφαιρικές 
κατακρημνίσεις.  

 Το πυρένιο ανιχνεύθηκε σε δείγματα νερού στις θέσεις 3, 54, 55 τον Ιούνιο 2003, και 
στις θέσεις 3 & 54 τοn Νοέμβριο 2003. Αυτή η ένωση βρίσκεται σε υψηλές 
συγκεντρώσεις στα ορυκτέλαια, και συνδέεται με τη χρήση και την καύση 
πετρελαιοειδών.    

 Χρυσένιο προσδιορίστηκε μόνο στη θέση 47 τον Ιούνιο 2003. Πρόκειται για 
επικίνδυνο ρύπο που προέρχεται κυρίως από την καύση κάρβουνου, αν και μπορεί 
να έχει και άλλες πηγές. Επειδή η θέση αυτή βρίσκεται κοντά στο Αεροδρόμιο της 
Ελευσίνας, ενδεχομένως να προέρχεται από τις καύσεις που οφείλονται στη 
λειτουργία του Αεροδρομίου και να εισχώρησε στον υδροφόρο ορίζοντα μέσω των 
ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. Δεν προσδιορίστηκε το Νοέμβριο που 
σημαίνει ότι η παρουσία του είχε «στιγμιαίο» χαρακτήρα που χρήζει ιδιαίτερης 
παρακολούθησης.    

 Το βενζο(b)φλουρανθενίου εντοπίστηκε στις θέσεις 47, 54 και 98 τον Ιούνιο 2003, 
και μόνο τότε. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο είναι επικίνδυνος 
ρύπος και συνδέεται με την παραγωγή ορυκτελαίων. Οι θέσεις όπου ανιχνεύθηκε 
βρίσκονται πολύ κοντά στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας που ίσως εν 
μέρει δικαιολογεί την παρουσία τους στο υπόγειο νερό, μέσω υπογείων διαρροών. 
Η απουσία του από τον προσδιορισμό του Νοεμβρίου- εποχή κατά την οποία 
ανεβαίνουν οι  συγκεντρώσεις όλων των υπολοίπων ρύπων- δείχνει ότι πρόκειται 
για συμβάν «στιγμιαίου» χαρακτήρα όπως το χρυσένιο.   

 
Γενικά, οι συγκεντρώσεις ΠΑΥς βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αντίστοιχες 
του εξωτερικού (σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα του 8ου Κεφαλαίου). Οι 
διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου είναι πολύ μικρότερες από τις 
συγκεντρώσεις των ΒΤΕΧ. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις διαφορές των ιδιοτήτων, άρα και 
συμπεριφοράς, των ΠΑΥς σε σχέση με τα ΒΤΕΧ: οι ΠΑΥς λόγω μεγαλύτερου συντελεστή 
κατανομής οργανικού άνθρακα koc, έχουν αυξημένη συγγένεια με τη σωματιδιακή ύλη 
(ιζήματα και αιωρούμενα σωματίδια) και το  έδαφος παρά με το νερό, ιδιαίτερα οι 
ενώσεις από τέσσερις δακτυλίους και πάνω (βενζο(a)πυρένιο, το βενζο(a)ανθρακένιο, το 
βενζο(k)φθορανθένιο, το ινδενο(1,2,3-c,d)πυρένιο). Επομένως, σε μία νέα έρευνα 
ρύπανσης, μπορούμε να περιμένουμε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ΠΑΥς, ειδικά των 
βαρύτερων, στο εδαφικό υλικό (κοινώς χώμα) από αυτές του υπόγειου νερού. Στην 
περίπτωση αυτή, οι ΠΑΥς του οργανικού κλάσματος είναι ικανοί να λειτουργούν ως 
συνεχής πηγή ρύπανσης αφού το υπόγειο νερό θα ξεπλένει τα τοιχώματα των πόρων 
τροφοδοτώντας αργά το υπόγειο νερό. 
 
 Η ρύπανση από ΠΑΥς εντοπίστηκε γύρω από το Αεροδρόμιο Ελευσίνας και κοντά στα 
Διυλιστήρια Ασπροπύργου.  
 
Οι μικρές διαφορές στα επίπεδα συγκεντρώσεων μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου (σε σχέση 
πάντα με τα αποτελέσματα των ΒΤΕΧ) δείχνουν ότι, μπορεί μεν να ανεβαίνει η στάθμη 
του υδροφορέα μετά τις χειμερινές βροχοπτώσεις, αυξάνονται όμως ταυτόχρονα οι 
καύσεις λόγω βιομηχανικής δραστηριότητας και οικιακών αναγκών. Έτσι προκαλείται 
μεγαλύτερη συγκέντρωση ΠΑΥς στην ατμόσφαιρα, κατεισδύουν με τον υετό, και δεν 
ισχύει το «ξέπλυμα» που παρατηρήθηκε την ίδια εποχή (άνοιξη) στα ΒΤΕΧ.  
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Κωδικοί θέσεων 

 1 3 8 45 47 54 55 61 62 67 72 88 95 98 100 136 142 169 1000 1003 1008 1009 2000 3000 4000 5000 
NaP     27                      
Acy   20 72 35 35 101   77 60 66 71     76 11   58 20 84  81 
Flu                   62     43   
Ace   81 35   42   88 11  38 43    32        56 
Phe  83         13                
Ant                       31    
FlA      9        19             
Pyr  48    7 46                    
BaA                        29   
Chr     25                      
BbF     32 16        34             
BkF                           
Per                           
BaP                           
DbA                           
Ind                           
DbP                           

ΣΠΑΥς nd 131 101 107 122 67 189 nd nd 165 84 66 109 96 nd nd nd 108 73 nd nd 58 51 156 nd 137 

 
Πίνακας 13.8: Οι ΠΑΥς που ταυτοποιήθηκαν και οι συγκεντρώσεις τους στα δείγματα υπόγειου νερού, Ιούνιος 2003, nd- non detectable= μη 
ανιχνεύσιμο. Εξήγηση: NaP- ναφθαλένιο, Acy- ακεναφθυλένιο, Flu- φθορένιο, Ace- ακεναφθένιο, Phe- φαινανθρένιο, Ant- ανθρακένιο, FlA- 

φθορανθένιο, Pyr- πυρένιο, BaA- βενζο(α)ανθρακένιο, Chr- χρυσένιο, BbF- βενζο(β)φθορανθένιο, BkF- βενζο(k)φθορανθένιο, Per- περυλένιο, BaP- 
βενζο(α)πυρένιο, DbA-διβενζο(a,h,)ανθρακένιο, Ind-ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο, DbP- διβενζο(g,h,i)περυλένιο. 
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Κωδικοί θέσεων 

 1 3 8 45 47 54 55 61 62 67 72 88 95 98 100 136 142 169 1000 1003 1008 1009 2000 3000 4000 5000 
NaP    78                    108   
Acy  61 26 94 114 79 87   85  78 85 149    85 16  56 105 25 88  104 
Flu                  66 68    29   63 
Ace   84 66 52  35   21   48 69    40    100  43  93 
Phe  88 12  47  51   39              81  113 
Ant                   25    39    
FlA     10 12 42       17          11  10 
Pyr  39    9                     
BaA                           
Chr                           
BbF                           
BkF                           
Per                           
BaP                           
DbA                           
Ind                           

DBΑ                           

ΣΠΑΥ nd 188 122 238 223 98 215 nd nd 145 nd 78 133 185 nd nd nd 191 109 nd 56 205 93 231 nd 102 

 
Πίνακας 13.9: Οι ΠΑΥς που ταυτοποιήθηκαν και οι συγκεντρώσεις τους στα δείγματα υπογείου νερού, Νοέμβριος 2003,nd- non detectable= μη 
ανιχνεύσιμο. Εξήγηση: NaP- ναφθαλένιο, Acy- ακεναφθυλένιο, Flu- φθορένιο, Ace- ακεναφθένιο, Phe- φαινανθρένιο, Ant- ανθρακένιο, FlA- 

φθορανθένιο, Pyr- πυρένιο, BaA- βενζο(α)ανθρακένιο, Chr- χρυσένιο, BbF- βενζο(β)φθορανθένιο, BkF- βενζο(k)φθορανθένιο, Per- περυλένιο, BaP- 
βενζο(α)πυρένιο, DbA-διβενζο(a,h,)ανθρακένιο, Ind-ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο, DbP- διβενζο(g,h,i)περυλένιο.
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Ιούνιος 2003 

Κωδικός σημείου FlA/Pyr Phe/Ant Προέλευση 

3 Phe  Πετρογενής 

54 >1  Πυρολυτική 

55 Pyr  Πετρογενής 

72 Phe  Πετρογενής 

98 FlA  Πυρολυτική 

2000  Ant Πυρολυτική 

Νοέμβριος 2003 

Κωδικός σημείου FlA/Pyr Phe/Ant Προέλευση 

3 Pyr Phe Πετρογενής-
πυρολυτική 

8  Phe Πετρογενής 

47 FlA Phe Πυρολυτική- 
πετρογενής 

54 >1  Πυρολυτική 

55 FlA Phe Πυρολυτική- 
πετρογενής 

67  Phe Πετρογενής 

98 FlA  Πυρολυτική 

1000  Ant Πυρολυτική 

2000  Ant Πυρολυτική 

3000 FlA Phe Πυρολυτική- 
πετρογενής 

5000 FlA Phe Πυρολυτική- 
πετρογενής 

 
Πίνακας 13.10: Η προέλευση των ΠΑΥς βάσει των λόγων FlA/Pyr  και Phe/Ant. 

 
13.9. ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΑ & ΤΗΝ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ 
 
13.9.Α. ΡΥΠΑΝΣΗ & ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΑ 
 
Προκειμένου να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της εξέλιξης της ρύπανσης, συσχετίζεται 
εδώ η διακύμανση της πιεζομετρικής στάθμης με την αντίστοιχη χρονικά διακύμανση της 
ρύπανσης. Έτσι, προέκυψαν τα παρακάτω διαγράμματα: έγινε γραφική απεικόνιση της 
μεταβολής της στάθμης και της μεταβολής της συγκέντρωσης σε συνάρτηση με το χρόνο 
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(περίοδοι δειγματοληψίας). Μελετήθηκαν ενδεικτικά τέσσερα υδατοσημεία (πηγάδια) 
που εμφανίζουν υψηλές συγκεντρώσεις από διαφορετική περιοχή (σχήματα 13.30, 13.31, 
13.32 και 13.33). Για τη διακύμανση της συγκέντρωσης χρησιμοποιήθηκε το βενζόλιο 
αντιπροσωπευτικά, καθώς όλοι οι ρύποι εμφανίζουν λίγο έως πολύ την ίδια μορφή 
αυξομειώσεων ανά εποχή. Επίσης, δημιουργήθηκε ένα διάγραμμα στο οποίο 
απεικονίζεται η πορεία της ετήσιας βροχόπτωσης από το 2002 (λίγο πριν τις 
δειγματοληψίες) έως το 2005 κατά την ολοκλήρωσή τους (σχήμα 13.34).    
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Σχήμα 13.30: Γραφική απεικόνιση της διακύμανσης των συγκεντρώσεων βενζολίου σε 
σχέση με τη διακύμανση της στάθμης, θέση 12. 
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Σχήμα 13.31: Γραφική απεικόνιση της διακύμανσης των συγκεντρώσεων βενζολίου σε 
σχέση με τη διακύμανση της στάθμης, θέση 8. 
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Θέση 54
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Σχήμα 13.32: Γραφική απεικόνιση της διακύμανσης των συγκεντρώσεων βενζολίου σε 
σχέση με τη διακύμανση της στάθμης, θέση 54. 
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Σχήμα 13.33: Γραφική απεικόνιση της διακύμανσης των συγκεντρώσεων βενζολίου σε 
σχέση με τη διακύμανση της στάθμης, θέση 3000. Τον Μάιο 2004 η συγκέντρωση 

βενζολίου ήταν μη ανιχνεύσιμη. 
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Σχήμα 13.34: Γραφική απεικόνιση της πορείας της ετήσιας βροχόπτωσης 2002-2005.  
 

Παρατηρώντας τα σχήματα 13.30 έως 13.33 προκύπτει ότι α) η διακύμανση της ρύπανσης 
είναι πολύ μεγαλύτερη από τη διακύμανση της στάθμης σε ποσοστό, β) στη θέση 12 όπου 
οι συγκεντρώσεις έχουν τις μεγαλύτερες τιμές σχετικά με τις υπόλοιπες θέσεις η 
διακύμανση δεν είναι τόσο μεγάλη, όσο π.χ. στη θέση 3000 ή στη θέση 54, στις οποίες οι 
συγκεντρώσεις του Μαΐου φτάνουν κοντά το όριο ανίχνευσης. Επίσης, στη θέση 12 η 
μεταβολή της στάθμης είναι πολύ μικρή. Πιθανώς ένας λόγος ύπαρξης μεγάλης 
συγκέντρωσης ρύπων στο σημείο αυτό είναι ότι το υπόγειο νερό είναι εγκλωβισμένο στη 
θέση αυτή, και μαζί του και οι διαλυμένοι σε αυτό ρύποι.  
 
Επιπλέον, από το διάγραμμα του σχήματος 13.34 παρατηρούμε ότι οι ετήσιες 
βροχοπτώσεις κατά τα έτη 2002 και 2005 είναι αρκετά υψηλές. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η 
αναπλήρωση των υπόγειων υδροαποθεμάτων προκαλεί αισθητή μείωση της 
συγκέντρωσης των ρύπων, σε διαφορετικό βαθμό σε κάθε θέση δειγματοληψίας. Ο 
συντελεστής περατότητας που έχει υπολογιστεί από τους Κούνη & Σιέμο (1991) και 
Παρασχούδη (2002) για τον προσχωματικό υδροφορέα έχει μέση τιμή 10-6 m/sec. Η τιμή 
αυτή μετά τους υπολογισμούς μεταφράζεται σε κίνηση του υπόγειου νερού 0,086 
μέτρα/ημέρα. Το ποσό όμως του νερού που κατεισδύει και η τελική πραγματική 
ταχύτητα εξαρτάται από τις τοπικές υδρογεωλογικές- λιθολογικές συνθήκες (π.χ. 
πορώδες, ποσοστό αργίλου).  
 
Από όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι η μεγάλη διακύμανση των συγκεντρώσεων 
οφείλεται σε πολλούς παράγοντες υδρογεωλογικού και λιθολογικού χαρακτήρα. H 
ρύπανση φαίνεται να έχει τοπικό, περιορισμένο χαρακτήρα. Αυτό συνεπάγεται ότι 
παρότι εντοπίστηκαν κάποιες μεγάλες τιμές συγκεντρώσεων, οι ρύποι δε φαίνεται να 
διαχέονται σε μεγάλη απόσταση από τη θέση υψηλής συγκέντρωσης.  
 
Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται και στα σχήματα 13.35, 13.36 & 13.37 που ακολουθούν, τα 
οποία απεικονίζουν τον συνδυασμό των πιεζομετρικών καμπύλων με τη χωρική 
κατανομή της ρύπανσης.  
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Σχήμα 13.35: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από βενζόλιο στον ελεύθερο υδροφόρο ορίζοντα και πιεζομετρικές καμπύλες 
και γραμμές υπόγειας ροής            , Νοέμβριος 2003.  

(β) 

(γ) 
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Σχήμα 13.36: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από βενζόλιο στον ελεύθερο υδροφόρο ορίζοντα και πιεζομετρικές καμπύλες 
και γραμμές υπόγειας ροής            , Μάιος 2004. 

(β) 
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Σχήμα 13.37: Χάρτης εκτίμησης της κατανομής της ρύπανσης από βενζόλιο στον ελεύθερο υδροφόρο ορίζοντα και πιεζομετρικές καμπύλες 
και γραμμές υπόγειας ροής,              , Νοέμβριος 2004.

(β) 

(γ) 

(δ) 
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Για την περιοχή (α) δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τον τρόπο κίνησης του υπόγειου 
νερού και συνεπώς για τη διασπορά των ρύπων. Η θέση 8 βρίσκεται σε πλειστοκαινικό 
κροκαλοπαγές1, ενώ μεταξύ των θέσεων 8 και 12, 23 παρεμβάλλεται ανθρακικός 
σχηματισμός, για τον οποίο δεν είχαμε μετρήσεις στάθμης υπόγειου νερού. Συνεπώς, είναι 
δύσκολο να εκτιμηθεί η ακριβής εικόνα της πιεζομετρικής επιφάνειας στην περιοχή (α). Στην 
περιοχή (β) οι πιεζομετρικές καμπύλες είναι πυκνότερες και η υδραυλική κλίση 
υπολογίστηκε περίπου 0,38%. Μεγάλη υδραυλική κλίση σημαίνει μικρή περατότητα, που 
συνεπάγεται τη δυσκολία των ρύπων να μεταφερθούν γρήγορα.  
 
Η επικοινωνία των περιοχών (α) και (β) δεν είναι εξακριβωμένη. Ο χάρτης απεικονίζει 
απλώς μια εκτίμηση της διασποράς των ρύπων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές τιμές των 
συγκεντρώσεων.  
 
Η γενική παρατήρηση είναι ότι υπάρχει «συσσώρευση» ρύπανσης στην περιοχή (β) που 
εμφανίζει τη μεγαλύτερη σχετικά υδραυλική κλίση, άρα μικρή περατότητα. Έτσι, στις 
περιοχές όπου έχουμε αραιές πιεζομετρικές καμπύλες, η υδραυλική κλίση είναι πολύ μικρή 
και λογικά το υπόγειο νερό ρέει με μεγαλύτερη ευκολία. Εκεί όπου η περατότητα μικραίνει 
έχουμε πιθανώς συμμετοχή αργιλοϊλύος στο υπέδαφος.  
 
13.9.Β. ΡΥΠΑΝΣΗ & ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ 
 
Η αλατότητα είναι μία παράμετρος με την οποία εκτιμάται η διείσδυση του θαλάσσιου 
νερού στον υδροφόρο ορίζοντα. Σε συνδυασμό με τις διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων θα 
μπορούσε να εκτιμηθεί εάν οι ρύποι επηρεάζονται από τη διείσδυση του θαλάσσιου νερού. 
Ετσι δημιουργήθηκαν τα διαγράμματα των σχημάτων 13.37, 13.38, 13.39 και 13.40 για τα 
ίδια σημεία που χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω. Παρουσιάζεται, δε, το βενζόλιο, ως 
ενδεικτικός ρύπος αφού συμπεριφέρεται με σχετικά παρόμοιο τρόπο με τους υπόλοιπους 
εξεταζόμενους ρύπους.  
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Σχήμα 13.38: Γραφική απεικόνιση της μεταβολής της αλατότητας σε σχέση με τη μεταβολή 

της συγκέντρωσης, θέση 12. 

                                                 
1 Παλαιότερα γνωστό ως διλούβιο 
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Σχήμα 13.39: Γραφική απεικόνιση της μεταβολής της αλατότητας σε σχέση με τη μεταβολή 
της συγκέντρωσης, θέση 8. 
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Σχήμα 13.40: Γραφική απεικόνιση της μεταβολής της αλατότητας σε σχέση με τη μεταβολή 
της συγκέντρωσης, θέση 54. 
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Σχήμα 13.41: Γραφική απεικόνιση της μεταβολής της αλατότητας σε σχέση με τη μεταβολή 
της συγκέντρωσης, θέση 3000. 

 
Από τα παραπάνω διαγράμματα προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις:  
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α) η αλατότητα κυμαίνεται διαφορετικά από σημείο σε σημείο δειγματοληψίας ενώ η 
ρύπανση δε συνάδει με τη διακύμανση της αλατότητας. Έτσι, π.χ. στη θέση 3000 έχουμε μη 
ανιχνεύσιμη συγκέντρωση βενζολίου το Μάιο 2004 και η αλατότητά του παραμένει σε 
σταθερά επίπεδα (λίγο πάνω από τα 2 mg/L),  
β) δε φαίνεται πουθενά κάποια ¨εισβολή¨ θαλάσσιου νερού σε κάποιο από τα εξεταζόμενα 
υδατοσημεία, εκφραζόμενη ως μεγάλη τιμή αλατότητας. Ανατρέχοντας στους πίνακες της 
αλατότητας (12ο Κεφάλαιο) και συνδυάζοντάς τους με τα παρόντα διαγράμματα 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δε φαίνεται να συνδέεται διείσδυση θαλάσσιου νερού με 
τη διακύμανση των συγκεντρώσεων.  
 
13.10. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
 
Οι εργαστηριακοί προσδιορισμοί έδειξαν ότι σαφώς υπάρχει ρύπανση στα υπόγεια νερά από 
ΒΤΕΧ και ΠΑΥς στην περιοχή έρευνας. Παρατηρώντας τις συγκεντρώσεις των ρύπων, τους 
χάρτες χωρικής κατανομής τους και την πιεζομετρία μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα 
για το μέγεθος της ρύπανσης και να διατυπωθούν βάσιμες υποθέσεις για την προέλευση των 
ρύπων, ενώ παρέχονται ενδείξεις για την κίνηση των ρύπων και τη σχέση της με την κίνηση 
του υπόγειου νερού.   
 
Οι τιμές των συγκεντρώσεων ΒΤΕΧ συνολικά, υποδηλώνουν την παρουσία πετρελαιοειδών 
με τα οποία σχετίζονται (βενζίνη, καύσιμα αεροσκαφών κλπ). 
 
Μεταξύ των ΒΤΕΧ, οι συγκεντρώσεις του βενζολίου ξεπερνούν το επιτρεπόμενο όριο της Ε.Ε. 
(1 ppb) και της USEPA (5 ppb) σε αρκετά σημεία, την εαρινή περίοδο. Οι συγκεντρώσεις των 
υπόλοιπων ρύπων δεν ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όριά τους, τα οποία είναι τάξεις 
μεγαλύτερα από του βενζολίου.   
 
Η εκτίμηση της κατανομής των συγκεντρώσεων κάθε ρύπου ξεχωριστά απεικονίστηκε σε 
λεπτομερείς χάρτες. Η χωρική απεικόνιση των συγκεντρώσεων έδωσε τέσσερις κύριες 
περιοχές με ρύπανση που αναφέρθηκαν εδώ ως (α), (β), (γ) και (δ). Η επικοινωνία των (α) 
και (β) περιοχών δεν έχει τεκμηριωθεί. Είναι μόνο μία εκτίμηση του λογισμικού δημιουργίας 
των χαρτών το οποίο συνδέει δύο σημεία με παρόμοιες τιμές συγκέντρωσης. Η κίνηση του 
υπόγειου νερού από τις πιεζομετρικές καμπύλες φαίνεται να είναι πολύ μικρή σε γενικές 
γραμμές. Αυτό το γεγονός αποτρέπει τη διάχυση των εξεταζόμενων ρύπων που είναι 
διαλυμένοι στο νερό και επιπλέουν στην ανώτερη επιφάνεια του υπογείου νερού, καθώς 
έχουν μικρότερο ειδικό βάρος. Ο περιορισμός της ρύπανσης μπορεί να οφείλεται και στην 
ύπαρξη, ενδιαμέσως, αδιαπέρατων σχηματισμών (φακών αργίλου) στον κοκκώδη υδροφόρο 
ορίζοντα. Για τον ίδιο λόγο, ενδεχομένως να οφείλεται η απουσία ρύπανσης στις θέσεις 
κοντά στην ακτογραμμή (π.χ. κωδικοί 23, 27, 38, 106, 187). Εξίσου πιθανή αιτία μπορεί να 
είναι το γεγονός ότι η πολύ χαμηλή ροή του υπόγειου νερού δεν έχει «τροφοδοτήσει» ακόμη 
με ρύπους τα σημεία αυτά. Η συνολική ρύπανση από ΒΤΕΧ απεικονίζεται στους χάρτες 
∑ΒΤΕΧ όπου διακρίνονται και πάλι οι τέσσερις μεμονωμένες περιοχές μεγάλων 
συγκεντρώσεων (α), (β), (γ) και (δ). Από τον πίνακα ∑ΒΤΕΧ και τις τιμές των συγκεντρώσεων 
εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο μεγαλύτερος χώρος της περιοχής έρευνας εμφανίζει χαμηλή 
έως μέτρια ρύπανση από ΒΤΕΧ. Εντούτοις, υπάρχουν περιορισμένες θέσεις όπου έχει 
συγκεντρωθεί μεγάλο ρυπαντικό φορτίο.  
 
Οι κύριες εστίες ρύπανσης πρέπει να εξεταστούν μεμονωμένα, όπως εμφανίζεται και η 
ρύπανση. Έτσι, για την περιοχή (α) φαίνεται ότι τα Διυλιστήρια συνδέονται με τη διαρροή 
βενζίνης, παρόλο που τα σημεία δειγματοληψίας και προσδιορισμού είναι μόνο τρία 
(κωδικοί 1, 3 & 8). Για τη ρύπανση της περιοχής (γ) είναι προφανές ότι ευθύνεται το 
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Στρατιωτικό Αεροδρόμιο, όπου μόνο η ανατολική περίμετρος εμφανίζει πιο μεγάλες 
συγκεντρώσεις ΒΤΕΧ. Αυτό δείχνει ότι είτε η διαρροή καυσίμων ή άλλων πετρελαιοειδών 
είναι μεγαλύτερη στην ανατολική περίμετρο, είτε ότι δυτικά υφίστανται υδρογεωλογικά-
υδρολιθολογικά στοιχεία (π.χ. αδιαπέρατος σχηματισμός) που δεν επιτρέπουν τη μεταφορά 
τέτοιων ρύπων στο υπόγειο νερό. Στην περιοχή (β), ανατολικά- νοτιοανατολικά του 
Ασπρόπυργου λειτουργούσε για αρκετά χρόνια έως το τέλος του 2004 η εταιρεία ΒΙΑΣΦΑΛΤ. 
Η ΒΙΑΣΦΑΛΤ παρήγαγε ασφαλτικά υλικά, και Οι δεξαμενές είναι κενές από το 2005 έως και 
σήμερα, γεγονός που επιβεβαιώθηκε με δήλωση του ιδιοκτήτη της νέας εταιρείας με όνομα 
ΑΝΤΥΜΕΤ και ταυτόχρονη αυτοψία του χώρου. Η (πρώην) εταιρεία ΒΙΑΣΦΑΛΤ, δε 
φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τη διαρροή των υπό μελέτη ρύπων στην περιοχή (β) διότι: 
Πρώτον, βρίσκεται σε αρκετή απόσταση – περίπου 2,5 χιλιόμετρα- από την περιοχή (β) και 
δεύτερον, οι θέσεις δειγματοληψίας μεταξύ των εγκαταστάσεών της και της περιοχής (β) δε 
φαίνεται να παρουσιάζουν μεγάλες συγκεντρώσεις (κωδικοί 15, 16, 72). Κάτω από παρόμοιο 
τρόπο σκέψης, ούτε η εταιρεία CYCLON, που λειτουργεί εδώ και λίγα χρόνια, φαίνεται να 
συνδέεται άμεσα με τη ρύπανση της περιοχής (β), τουλάχιστον έως το τέλος της διερεύνησης 
της ρύπανσης στα πλαίσια αυτής της εργασίας. Η περιοχή (δ), στα ΕΛΠΕ Ελευσίνας και την 
ΠΥΡΚΑΛ (πάνω και ειδικά κάτω από την παλαιά Ε.Ο.) εμφανίζει συγκεντρώσεις 
βενζολίου πάνω από τα όρια των Ε.Ε. και USEPA για τον Νοέμβριο 2004 και τον Μάιο 
2005.  
 
Εντούτοις, είναι πιθανό να έχουν απορριφθεί κατά καιρούς απόβλητα με μεγάλες 
συγκεντρώσεις παραγώγων πετρελαίου σε ένα ή περισσότερα πηγάδια εντός της περιοχής 
(β).  
 
Στην περιοχή (ε) όπου οι συγκεντρώσεις ξεπερνούν κατάτι μόνο το όριο της Ε.Ε. για το 
πόσιμο νερό εκτιμάται ότι πρόκειται για μία υπολειμματική ρύπανση που εμφανίζεται 
εποχιακά και χρήζει περαιτέρω προσοχής. 
 
Τέλος, όπως αναφέρθηκε, ποσοστό ΒΤΕΧ, κυρίως βενζολίου, βρίσκεται στην ατμόσφαιρα. 
Θεωρείται ότι οι συγκεντρώσεις βενζολίου που προέρχονται από την ατμόσφαιρα και 
κατεισδύουν στο υπέδαφος μέσω των κατακρημνισμάτων σε αυτή την περίπτωση είναι 
ελάχιστη έως αμελητέα.    
 
Οι συγκεντρώσεις του τολουολίου, του αιθυλοβενζολίου και των ολικών ξυλόλιων είναι 
υψηλές, δεν υπερβαίνουν όμως τα επιτρεπόμενα όρια της USEPA. Οι περιοχές που έχουν 
επιβαρυνθεί από τολουόλιο είναι οι ίδιες με αυτές που έχουν ρυπανθεί από βενζόλιο, αλλά η 
χωρική διάχυση του τολουολίου είναι πολύ μικρότερη για κάποιες εποχές. Βάσει της 
βιβλιογραφίας, σε περιπτώσεις ρύπανσης υδροφόρου ορίζοντα από ΒΤΕΧ, το τολουόλιο 
εμφανίζει τις υψηλότερες συγκεντρώσεις σε σχέση με το βενζόλιο, το αιθυλοβενζόλιο και τα 
ξυλόλια. Εδώ όμως, οι συγκεντρώσεις του τολουολίου είναι πολύ μικρότερες από αυτές του 
βενζολίου. Μία εκτίμηση του φαινόμενου αυτού είναι ότι το τολουόλιο αποικοδομείται πολύ 
γρήγορα. Το γεγονός ότι στην περιοχή (δ) γύρω από την ΠΥΡΚΑΛ και τα ΕΛΠΕ, όπου 
προσδιορίστηκαν αρκετά μεγαλύτερες συγκεντρώσεις τολουολίου από τον υπόλοιπο χώρο, 
ενδεχομένως υποδηλώνει ότι ο υδροφόρος ορίζοντας α) τροφοδοτείται με συνεχή ρυθμό από 
ΒΤΕΧ γενικά ενώ β) ο ανθρακικός υδροφορέας της περιοχής δυτικά της Ελευσίνας ευνοεί τη 
συγκέντρωση και κατακράτηση των εξεταζόμενων ρύπων, κάτι που είναι αναμενόμενο αφού 
στο υπέδαφος της περιοχής παρεμβάλλεται ανθρακικός σχηματισμός.  
 
Η ρύπανση από αιθυλοβενζόλιο εντοπίζεται στις ίδιες με το βενζόλιο και το τολουόλιο 
περιοχές. Η χωρική εξάπλωσή του, όμως, είναι πολύ μικρότερη, και φυσικά επισημαίνεται 
ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για την ουσία αυτή είναι τάξεις μεγαλύτερο από το 
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αντίστοιχο όριο για το βενζόλιο. Γενικά, οι τιμές των συγκεντρώσεων του αιθυλοβενζολίου 
βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με του βενζολίου, κάτι που συναντάται και στη διεθνή 
βιβλιογραφία και εμφανίζουν τις ίδιες με το βενζόλιο και το τολουόλιο διακυμάνσεις μεταξύ 
άνοιξης και φθινοπώρου.  
 
Από τα αποτελέσματα προσδιορισμού, ο μεθυλ-τετρα-βουτυλ-αιθέρας (ΜΤΒΕ) 
εντοπίστηκε μόνο στην περιοχή των ΕΛΠΕ Ελευσίνας (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ). Από αυτό 
προκύπτουν τα εξής: η χρήση του στη βενζίνη έχει καταργηθεί εδώ και αρκετά χρόνια, 
φαίνεται ότι στο παρελθόν υπήρξε σημαντική διαρροή από δεξαμενές πλησίον της 
περιοχής όπου ανιχνεύθηκε. Η διαρροή σε εκείνα τα σημεία προκάλεσε τον εγκλωβισμό 
του ΜΤΒΕ ο οποίος, παρόλο που είναι πολύ υδατοδιαλυτός, φαίνεται να παραμένει για 
πολύ χρόνο στον υδροφόρο ορίζοντα. Η βιβλιογραφία τον αναφέρει ως «παραμένοντα» 
ρύπο και η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει το χαρακτήρα αυτό.  
 
Γενικά, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις καθενός από τα ΒΤΕΧ 
εμφανίζουν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ της άνοιξης και του φθινοπώρου: από μη 
ανιχνεύσιμες την άνοιξη μετά τις χειμερινές κατακρημνίσεις, φτάνουν έως πολλά ppb (μg/L) 
το φθινόπωρο, μετά την πτώση στάθμης του ελεύθερου υδροφορέα λόγω της θερινής 
ανομβρίας. Η μέση διαφορά της πιεζομετρικής στάθμης μεταξύ Νοεμβρίου και Μαΐου κατά 
τη διάρκεια των ετών 2003, 2004, 2005 κυμαίνεται από 0,24 m έως 0,45 m. Φαίνεται ότι οι 
συγκεντρώσεις των ΒΤΕΧ επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την εποχιακή διακύμανση της 
στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς τα ετήσια ύψη βροχής για τα έτη 2002 έως 2005 
ήταν αρκετά μεγάλα.  
 
Οι περισσότεροι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥς) που 
προσδιορίστηκαν είναι μέλη της ομάδας με μικρότερα μοριακά βάρη. Δεν εντοπίστηκαν οι 
πιο επικίνδυνοι όπως το βενζο(a)πυρένιο, το βενζο(a)ανθρακένιο, το βενζο(k)φθορανθένιο 
και το ινδενο(1,2,3-c,d,)πυρένιο. Τον Ιούνιο 2003 και μόνο βρέθηκαν πολύ μικρές 
συγκεντρώσεις βενζο(b)φθορανθένιου και χρυσένιου, κάτι που δείχνει στιγμιαία ρύπανση 
αλλά χρήζει περαιτέρω έρευνας. Η ρύπανση ΠΑΥς εμφανίζεται διαφορετική μεταξύ των δύο 
εποχών δειγματοληψίας: τον Ιούνιο 2003 σχεδόν όλες οι συγκεντρώσεις βρίσκονται κάτω 
από το όριο κινδύνου της Ε.Ε. και της USEPA που είναι 200 ppt. Το Νοέμβριο 2003 μερικά 
από τα δείγματα υπόγειου νερού υπερβαίνουν κατάτι το όριο.  
 
Οι ΠΑΥς με μικρό μοριακό βάρος προέρχονται από την καύση του πετρελαίου και των 
προϊόντων του. Οι ρύποι αυτοί εισέρχονται στον υδροφόρο ορίζοντα κυρίως μέσω των 
κατακρημνισμάτων. Οι ΠΑΥς που υποδηλώνουν πετρογενή προέλευση (π.χ. φαινανθρένιο, 
πυρένιο κλπ) προέρχονται πιθανώς από διαρροή κάποιου κλάσματος πετρελαίου στο 
υδροφόρο ορίζοντα. Ένας πιθανός ρυπαντής είναι το Αεροδρόμιο της Ελευσίνας που 
χρησιμοποιεί σημαντικές ποσότητες καυσίμων  που περιέχουν ΒΤΕΧ. Στα αεροδρόμια 
υπάρχουν συνήθως υπόγειες δεξαμενές φύλαξης προϊόντων πετρελαίου για κάθε χρήση. 
Ταυτόχρονα, συντελούνται καύσεις από πλήθος λειτουργιών στη γύρω περιοχή, κυρίως 
βιομηχανικές. Ενώ οι μονάδες επεξεργασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης πετρελαιοειδών 
αφθονούν στην περιοχή, εντούτοις και δεδομένου των συνθηκών, η ρύπανση από ΠΑΥς 
στον υδροφόρο ορίζοντα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη.  Ένας σημαντικός παράγοντας 
περιορισμού των συγκεντρώσεων ΠΑΥς στο υπόγειο νερό είναι η ιδιότητα των ενώσεων 
αυτών να προσκολλώνται στην οργανική ύλη, τα αιωρούμενα σωματίδια λόγω μεγάλου 
συντελεστή κατανομής οργανικού άνθρακα (koc). Αυτό σημαίνει ότι αναμένουμε 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην επιφάνεια του εδάφους, κοντά στους ρυπαντές, καθώς και 
στο πορώδες του. Τέλος, οι συγκεντρώσεις ΠΑΥς φαίνεται να ανεβαίνουν κατάτι το 
Νοέμβριο (σε σχέση με τις μεγάλες διακυμάνσεις συγκεντρώσεων ΒΤΕΧ). Αυτή η άνοδος 
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είναι φαινομενική: μπορεί μεν να ανεβαίνει η στάθμη του υδροφορέα μετά τις χειμερινές 
βροχοπτώσεις και να έχουμε τις υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις τον Ιούνιο, αυξάνονται όμως 
ταυτόχρονα οι καύσεις λόγω βιομηχανικής δραστηριότητας και οικιακών αναγκών, το 
χειμώνα. Επομένως, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ΠΑΥς ουσιαστικά προσδιορίστηκαν τον 
Ιούνιο (μετά τις χειμερινές βροχές).  
 
Η ρύπανση από τους ΠΑΥς εντοπίζεται γύρω από το Αεροδρόμιο και νοτίως του 
Ασπρόπυργου. Συνοπτικά, οι συγκεντρώσεις, η χωρική κατανομή και οι ΠΑΥς που 
ταυτοποιήθηκαν δείχνουν πετρογενή προέλευση από το Αεροδρόμιο και το Διυλιστήριο 
Ασπρόπυργου, και πυρολυτική προέλευση λόγω των διαφόρων καύσεων που 
δημιουργούνται ένεκα της λειτουργίας των βιομηχανικών μονάδων, κυρίως.   
 
Από τη λίμνη Κουμουνδούρου είχαμε μόνο δύο δείγματα νερού με πολύ μικρές 
συγκεντρώσεις. Αυτό ήταν αναμενόμενο διότι οι ΠΑΥς προσκολλούνται στα ιζήματα του 
πυθμένα και στην αιωρούμενη οργανική ύλη του νερού, κάτι που έχει βρεθεί συχνά από 
μελέτες (και οι οποίες αναφέρονται στο 8ο Κεφάλαιο).  
 
 
 
 

14Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
14.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Στη διατριβή αυτή διερευνήθηκε η ρύπανση από μια σειρά σημαντικών υδρογονανθράκων 
στα υδροφόρα στρώματα του Θριασίου Πεδίου. Οι προσδιοριζόμενοι υδρογονάνθρακες 
ήταν μονοκυκλικές αρωματικές ενώσεις: βενζόλιο, τολουόλιο, αιθυλοβενζόλιο, ξυλόλια, 
γνωστά και ως ΒΤΕΧ, και οι κυριότεροι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες 
(ΠΑΥς). Όλοι οι εξεταζόμενοι ρύποι προέρχονται από πετρελαιοειδή: τα ΒΤΕΧ από τη 
βενζίνη και τα καύσιμα των αεροσκαφών κυρίως, και οι ΠΑΥς από βαρύτερα κλάσματα 
όπως επίσης από την καύση αυτών. Διερευνήθηκε επίσης η ύπαρξη του μεθυλο- τετρα- 
βουτυλ- αιθέρα (ΜΤΒΕ), ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως πρόσθετο της 
βενζίνης.  
 
Μερικές από τις προσδιοριζόμενες ενώσεις αποτελούν επικίνδυνους ρύπους προτεραιότητας 
σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την United States Environmental 
Protection Agency (USEPA). Από τα ΒΤΕΧ, το βενζόλιο είναι ένας από τους πιο 
επικίνδυνους ρύπους, ενταγμένος στους αντίστοιχους καταλόγους της USEPA και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μακροχρόνια έκθεση σε βενζόλιο άνω των επιτρεπόμενων ορίων 
προκαλεί νεοπλασίες στους ανθρώπινους ιστούς, έως αλλοίωση του γενετικού υλικού. 
Κάποιοι πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες όπως το βενζο(a)πυρένιο είναι καρκινογόνοι, ενώ 
εξετάζεται συνεχώς η επικινδυνότητα των υπόλοιπων ενώσεων. Το τολουόλιο, το 
αιθυλοβενζόλιο και τα ξυλόλια είναι επιβλαβείς στο νευρικό σύστημα και άλλα ζωτικά 
όργανα, αλλά το όριό τους είναι τάξεις μεγαλύτερο από αυτό του βενζολίου. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν έχει θεσπίσει προς το παρόν όριο κατωφλίου για αυτούς τους ρύπους, ούτε για το 
πόσιμο ούτε για το υπόγειο νερό. Η επικινδυνότητα του ΜΤΒΕ βρίσκεται επίσης υπό 
εξέταση. Ενώ χρησιμοποιούνται άλλοι αιθέρες ή αλκοόλες ως πρόσθετα εδώ και πολλά 
χρόνια, ο ΜΤΒΕ έχει την ιδιότητα να παραμένει επί πολλά χρόνια στο περιβάλλον ακόμα 
και μετά τη διακοπή της χρήσης του. Μόνο η USEPA της πολιτείας California έχει θεσπίσει 
ανώτερη επιτρεπόμενη συγκέντρωση για τον ΜΤΒΕ.  
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Το υπόγειο νερό της περιοχής έρευνας στην πράξη δεν χρησιμοποιείται ως πόσιμο, αλλά 
κυρίως για οικιακή, επαγγελματική, ή βιομηχανική χρήση. Χρησιμοποιείται ακόμα για 
άρδευση στις λίγες καλλιέργειες που έχουν απομείνει, ο οποίες προωθούνται στις αγορές 
οπωροκηπευτικών της γύρω ή ευρύτερης περιοχής. Συνεπώς, οποιαδήποτε αλλοίωσή του από 
τοξικές ουσίες είναι δυνατό να επηρεάσει εμμέσως την υγεία του ανθρώπου, την ισορροπία 
και την κατάσταση του οικοσυστήματος. Προσδιορισμός των συγκεκριμένων ρύπων είχε 
προηγηθεί στην περιορισμένη περιοχή των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου όπου είχαν 
διαπιστωθεί κηλίδες πετρελαιοειδών εντός του υδροφόρου ορίζοντα των εγκαταστάσεων. 
Στην παρούσα μελέτη, η περιοχή έρευνας επεκτάθηκε σημαντικά ξεκινώντας από τον 
περιβάλλοντα χώρο των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου και φτάνοντας τα ΕΛΠΕ Ελευσίνας (πρώην 
ΠΕΤΡΟΛΑ) και από την ακτογραμμή του Κόλπου της Ελευσίνας έως τους πρόποδες της 
Πάρνηθας.  
 
Για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των δειγματοληψιών, ελήφθησαν υπόψη οι γεωλογικές 
και υδρογεωλογικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα. 
Η ευρύτερη περιοχή ανήκει στην Υποπελαγονική ενότητα και παρουσιάζει πολύπλοκη 
γεωλογική-τεκτονική εξέλιξη. Στη στρωματογραφία της περιλαμβάνονται κλαστικά, 
εκρηξιγενή-ηφαιστειακά και ανθρακικά πετρώματα του Νεοπαλαιοζωϊκού, ανθρακικά 
πετρώματα (ασβεστόλιθοι, δολομίτες) του Μεσοζωικού, κλαστικά ιζήματα (μάργες, άργιλοι, 
άμμοι και ψαμμίτες) του Νεογενούς και τέλος, χαλαρές και συμπαγείς αποθέσεις του 
Τεταρτογενούς. Από τα κλιματολογικά στοιχεία συμπεραίνεται ότι κατά την τελευταία 
εικοσαετία (1985-2005) δεν υπήρξε βροχερή υπερετήσια περίοδος. Τα έτη 1985-1993 
χαρακτηρίζονται ως άνομβρη περίοδος, το διάστημα 1994-1999 ήταν μέση περίοδος, τα έτη 
2000-2001 ήταν άνομβρη περίοδος, και η τριετία 2002-2005 ήταν μέση έως (περιθωριακά) 
βροχερή με ακραία φαινόμενα. Στην ουσία το 2001 άρχισε με ιδιαίτερα πολλές χιονοπτώσεις 
που ενώ θα μπορούσε να θεωρηθεί η αρχή μιας πολύομβρης περιόδου, το 2002 ήταν σχετικά 
άνομβρο. Ακολούθησε μια κανονική έως πολύομβρη περίοδος από το 2002 έως το 2005 όπου 
σταματά η παρούσα μελέτη. Τα ακραία φαινόμενα χαρακτηρίζουν επίσης την περίοδο 1999-
2005 με την εκδήλωση πολλών πλημμύρων.  
 
Ένας ανθρακικός και ένας κοκκώδης προσχωματικός είναι οι δύο κύριοι υδροφόροι ορίζοντες. 
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες υδρογεωλογικές μελέτες, οι δύο υδροφόροι ορίζοντες φαίνεται 
να έχουν υδραυλική επικοινωνία μεταξύ τους, και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και εντός 
του χώρου των ΕΛΠΕ. Η επικοινωνία συντελείται από τον ανθρακικό προς τον 
προσχωματικό ορίζοντα στους ανάντη τομείς και από τον προσχωματικό προς τον 
ανθρακικό κατάντη όπου γενικά αναπτύσσεται και υπό τη θαλάσσια στάθμη. Όπως 
παρατηρήθηκε κατά τις εργασίες υπαίθρου, η εκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων είναι 
σχεδόν ίση όλο το χρόνο, δεδομένου ότι οι βιομηχανίες και οι κτηνοτροφικές μονάδες 
λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αρδεύσεις των κηπευτικών, θερμοκηπίων, 
κλπ, γίνονται σχεδόν στον ίδιο βαθμό τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα.   
 
Οι δειγματοληψίες εκτελέστηκαν δύο φορές το χρόνο, στο μέγιστο βάθος στάθμης 
(φθινόπωρο, το μήνα Νοέμβριο) και στο ελάχιστο (άνοιξη, το μήνα Μάιο). Η επιλογή των 
θέσεων της δειγματοληψίας έγινε βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων, όπως η εγγύτητα με 
πιθανές πηγές ρύπων- τα Διυλιστήρια Ασπροπύργου και Ελευσίνας, οι μονάδες διαχείρισης 
κι επεξεργασίας παραγώγων πετρελαίου (CYCLON, ΒΙΑΣΦΑΛΤ), το Στρατιωτικό 
Αεροδρόμιο. Αφού καταγράφτηκαν οι σχετικές βιομηχανικές μονάδες, επιλέχθηκε η 
απόσταση των θέσεων δειγματοληψίας να είναι περίπου 500-800 μέτρα.  Μετά την επιλογή 
των τελικών θέσεων, η τελική περιοχή διερεύνησης κάλυψε συνολική επιφάνεια 60 
τετραγωνικά χιλιόμετρα περίπου. Οι περισσότερες θέσεις δειγματοληψίας ήταν πηγάδια και 
λιγότερες ήταν οι γεωτρήσεις. Η δειγματοληψία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2003 και στα πρώτα 
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δείγματα υπόγειου νερού προσδιορίστηκαν μόνο οι ΠΑΥς. Τον Νοέμβριο 2003 
προσδιορίστηκαν ΠΑΥς και τα ΒΤΕΧ. Τα πρώτα αποτελέσματα των ΒΤΕΧ έδειξαν ότι έπρεπε 
να πυκνώσει το δίκτυο δειγματοληψίας. Έτσι προστέθηκαν κάποιες θέσεις στην περιοχή. 
Μεταξύ αυτών ήταν και δείγματα από τα ΕΛΠΕ Ελευσίνας (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ) και τις 
εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα. Σε αυτές τις δειγματοληψίες διερευνήθηκε και η 
παρουσία μεθυλο-τετρα-βουτυλ-αιθέρα (ΜΤΒΕ) ο οποίος συνδέεται με ρύπανση από ΒΤΕΧ 
και έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως ουσία που βοηθά στην ομαλή καύση της βενζίνης. 
Τον Νοέμβριο 2005, κατά την τελευταία δειγματοληψία, εξετάστηκαν και δείγματα από το 
Ρέμα Γιαννούλα και το Ρεματάκι διότι μόνο εκείνη την εποχή όταν υπήρχε ροή κατάλληλη 
για την ανίχνευση των πτητικών υδρογονανθράκων.  
 
Από τη μελέτη της πιεζομετρικής στάθμης, εκτιμήθηκαν κάποια βασικά δεδομένα που 
αφορούσαν στην υπόγεια ροή και στην επίδρασή της στη μεταφορά των ρύπων. Η 
διακύμανση της στάθμης και η απεικόνισή της σε πιεζομετρικούς χάρτες βοήθησαν στην 
εκτίμηση της τάσης μεταφοράς των εξεταζόμενων ρύπων. Η εικόνα της στάθμης του 
ελεύθερου υδροφόρου ορίζοντα (πιεζομετρική στάθμη) είναι αποτέλεσμα μετρήσεων στη 
διάρκεια των οποίων τα δεδομένα ποικίλουν: κάποια φρέατα είχαν περισσότερο καιρό να 
αντληθούν από κάποια άλλα, μερικά βρίσκονται σε περιοχές εντονότερης άντλησης, ή κοντά 
σε γεωτρήσεις στις οποίες το βάθος του υπόγειου νερού βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της 
θάλασσας. Επομένως, η εικόνα της πιεζομετρικής στάθμης δεν είναι σταθερή και εξαρτάται 
από ποικίλους παράγοντες όπως την τροφοδοσία του υδροφόρου συστήματος, τις εποχιακές 
διακυμάνσεις, το ρυθμό άντλησης έως και τη μορφή του αλπικού υποβάθρου τοπικά. 
Φαίνεται ότι στην περιοχή μελέτης ο προσχωματικός υδροφόρος ορίζοντας δεν είναι ενιαίος ούτε 
ομοιόμορφος, καθώς οι υδραυλικές ιδιότητες ποικίλουν από θέση σε θέση που αναπτύσσονται στις 
προσχώσεις. Ενδεχομένως να πρόκειται για περισσότερους από έναν προσχωματικούς ορίζοντες που 
επικοινωνούν μεταξύ τους. Η πολυπλοκότητα αυτή έχει διαπιστωθεί από τους ερευνητές που 
έχουν ασχοληθεί με την περιοχή, γι ‘αυτό το λόγο δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή 
συμπεράσματα πάνω στην υδρογεωλογική εικόνα.  
 
Η υπολογιζόμενη υδραυλική κλίση στην περιοχή μελέτης κυμαίνεται από 0,18 % έως 0,38 %. 
Αφού, ως γνωστό, η υδραυλική κλίση είναι αντιστρόφως ανάλογη της υδροπερατότητας, στις 
θέσεις με μικρή κλίση – που αντιστοιχεί σε αραιές πιεζομετρικές καμπύλες- φαίνεται ότι το 
υπόγειο νερό, άρα και οι ρύποι, κινούνται με μεγαλύτερη ευκολία καθώς η περατότητα είναι 
μεγάλη. Αντιθέτως, στις περιοχές όπου η υδραυλική κλίση είναι μεγαλύτερη –οι 
πιεζομετρικές καμπύλες πυκνώνουν – το νερό κινείται με δυσκολία και μαζί του 
συσσωρεύονται οι ρύποι. Η λιθολογία στις θέσεις στις οποίες υπολογίστηκε μεγαλύτερη τιμή 
υδραυλικής κλίσης ενδεχομένως χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή ενός λιγότερου περατού 
σχηματισμού, και ευνοεί τη συγκέντρωση ρύπων.  
 
Κατά τη δειγματοληψία μετρήθηκε ακόμα το βάθος της στάθμης του υπόγειου νερού. Οι 
μετρήσεις του βάθους στης στάθμης του προσχωματικού υδροφορέα από τον Ιούνιο 2003 έως 
το Νοέμβριο 2005 έδειξαν ότι α) το απόλυτο υψόμετρο κυμαίνεται μεταξύ 1 και 6 μέτρων τον 
Μάιο και από 1 έως 7 μέτρα τον Νοέμβριο, β) η μέση μεταβολή της πιεζομετρικής στάθμης σε 
απόλυτο υψόμετρο, μεταξύ φθινοπώρου και άνοιξης κυμαίνεται μεταξύ 0,24 και 0,45 μέτρων. 
Οι γραμμές υπόγειας ροής που προέκυψαν  δίνουν μια εκτίμηση της κίνησης του υπόγειου 
νερού. 
 
Η συνδυαστική μελέτη των κλιματολογικών στοιχείων (βροχοπτώσεις) με τις αυξομειώσεις 
των συγκεντρώσεων των ρύπων και την πιεζομετρία δεν δίνει ξεκάθαρα συμπεράσματα, 
καθώς ο εμπλουτισμός μιας επιφανειακής ή υπόγειας λεκάνης είναι συνάρτηση και άλλων 
παραγόντων όπως υδρο-λιθολογικοί που επηρεάζουν την υδραυλική περατότητα. Από 4ο 
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Κεφάλαιο (Κλιματολογικά δεδομένα), οι βροχοπτώσεις  κατά τη διάρκεια των ετών 2000-
2005 για το Σταθμό της Ελευσίνας είχαν μέσο ετήσιο ύψος βροχής 394 mm με μέγιστα ετήσια 
το 2002 και το 2005, και ελάχιστο ετήσιο ύψος το 2000. Πρόκειται για μία σχετικά βροχερή 
περίοδο. Ο εμπλουτισμός όμως του υδροφόρου ορίζοντα επηρεάζεται από ποικίλους άλλους 
παράγοντες οι οποίοι δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσης εργασίας. Παρόλ’ αυτά 
φαίνεται ότι η διακύμανση της πιεζομετρικής στάθμης επηρεάζει τη διακύμανση των 
συγκεντρώσεων. Συνεπώς, ο ρυθμός αναπλήρωσης του υδροφόρου ορίζοντα είναι τέτοιος 
που δείχνει να προκαλεί σημαντική μείωση των συγκεντρώσεων.   
 
Κατά τη διάρκεια κάθε δειγματοληψίας, μετρήθηκαν και οι φυσικοχημικές παράμετροι 
όπως θερμοκρασία, pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, αλατότητα και διαλυμένο οξυγόνο. Από τις 
μετρήσεις, οι τιμές της αλατότητας είναι αρκετά μεγάλες σχεδόν σε όλη την περιοχή από την 
ακτογραμμή σχεδόν μέχρι την οδό ΝΑΤΟ. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται κυρίως στην 
υπερεκμετάλλευση των υπόγειων αποθεμάτων νερού. Τα σημεία με την χαμηλότερη τιμή 
συγκέντρωσης σε χλωριόντα βρίσκονται σε αποθέσεις του Τεταρτογενούς με μεγάλη 
περιεκτικότητα σε αργιλοϊλύ. Οι γεωτρήσεις που ξεπερνούν το πάχος των προσχώσεων και 
φτάνουν στον καρστικό ορίζοντα, μπορεί να φέρουν υφάλμυρο νερό λόγω της επικοινωνίας 
του σχηματισμού με τη θάλασσα. Συμπερασματικά, η επιβάρυνση του υπόγειου νερού από 
χλωριόντα σε αρκετή απόσταση από την ακτογραμμή οφείλεται κατά ένα ποσοστό στη 
γεωλογική δομή του Θριασίου Πεδίου και της ευρύτερης περιοχής και κατά ένα άλλο στη 
διαχείριση των υδροαποθεμάτων.  
 
Η ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι παράμετρος που εξαρτάται και από φυσικούς (γεωχημική 
σύσταση σχηματισμών) και από εξωγενείς (εισροές βιομηχανικών, αγροτικών ή άλλων 
λυμάτων) παράγοντες. Η υφαλμύρινση με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, παίζει 
ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας για την αγωγιμότητα. 
 
Το διαλυμένο στο νερό οξυγόνο είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος στις μελέτες 
ρύπανσης των υδάτων, καθώς το οξυγόνο είναι ο κύριος παράγοντας στην βιο-αποδόμηση 
των εξεταζόμενων υδρογονανθράκων. Το υπόγειο νερό έχει γενικά χαμηλή συγκέντρωση 
διαλυμένου οξυγόνου σε σχέση με το επιφανειακό καθώς είναι εγκλωβισμένο στο πορώδες 
του εδάφους. Στις θέσεις όπου μετρήθηκε υψηλότερη σχετικά με τις άλλες τιμή διαλυμένου 
οξυγόνου, μπορεί να εκτιμηθεί ότι υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα φυσικής αποικοδόμησης 
των υδρογονανθράκων, παρουσία κατάλληλων μικροοργανισμών. Στα σημεία με σημαντικά 
χαμηλές συγκεντρώσεις διαλυμένου οξυγόνου, η αποικοδόμηση δεν θα είναι αερόβια και θα 
πρέπει να εξεταστεί η παρουσία θρεπτικών που λειτουργούν ως υποστρώματα για να 
διασπαστούν οι ουσίες.  
 
Για τον εργαστηριακό προσδιορισμό των ρύπων εφαρμόστηκε η αναλυτική τεχνική της 
χρωματογραφίας αέριας φάσης (αεριοχρωματογραφία) με ανιχνευτή Φασματογράφο 
Μαζών στα ΒΤΕΧ και τον ΜΤΒΕ, και χρωματογραφία υγρής φάσης (υγροχρωματογραφία) 
με ανιχνευτή Διάταξη Φωτοδιόδων (Photo Diode Array) στους ΠΑΥς. Για την πιστοποίηση 
των αποτελεσμάτων, εκτελέστηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες διασφάλισης της μεθόδου. Τα 
αποτελέσματα των εργαστηριακών προσδιορισμών απεικονίστηκαν σε περιβάλλον GIS, έτσι 
δημιουργήθηκαν χάρτες εκτίμησης της χωρικής κατανομής κάθε εξεταζόμενου ρύπου, 
εργασία που έγινε για πρώτη φορά στην περιοχή. 
 
Η εικόνα από ολοκληρωμένη μελέτη των χαρτών εκτίμησης της ρύπανσης είναι ότι ο 
υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής που μελετήθηκε έχει ρυπανθεί από τους 
εξεταζόμενους ρύπους, σε ποικίλο βαθμό. Συγκεκριμένα: 
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   Οι συγκεντρώσεις του βενζολίου ξεπερνούν το επιτρεπόμενο όριο της Ε.Ε. που είναι 
1 μg/L (ppb) και της USEPA, που είναι 5 ppb, για το πόσιμο νερό σε λίγα σημεία, 
φτάνοντας τα 57 ppb. Αυτό συμβαίνει κατά τη χειμερινή περίοδο, μετά την πτώση 
της πιεζομετρικής στάθμης λόγω άνομβρης θερινής περιόδου. Την άνοιξη, μετά τις 
κατακρημνίσεις του χειμώνα, οι συγκεντρώσεις μειώνονται αισθητά, σε επίπεδα 
σαφώς χαμηλότερα από τα επιτρεπόμενα όρια.  

   Οι συγκεντρώσεις του τολουoλίου, του αιθυλοβενζολίου και των ολικών ξυλόλιων 
αν και τοπικά υψηλές, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια της USEPA, που 
είναι 1 mg/L (ppm), 700 μg/L (ppb) και 10 mg/L (ppm) αντίστοιχα. Κατά τον 
φθινοπωρινό προσδιορισμό τo τολουόλιο έφτασε τα 46 ppb σε δείγμα της ΠΥΡΚΑΛ 
και στην υπόλοιπη περιοχή τα 10 ppb, το αιθυλοβενζόλιο 31 ppb στην ΠΥΡΚΑΛ και 
11 ppb στην υπόλοιπη περιοχή έρευνας, τα ξυλόλια 55 ppb στην ΠΥΡΚΑΛ και 36 
ppb στην υπόλοιπη περιοχή.   

   Τιμή συγκέντρωσης 55 ppb μεθυλο-τετρα-βουτυλ-αιθέρα (ΜΤΒΕ) βρέθηκε επίσης σε 
δείγμα των εγκαταστάσεων της ΠΥΡΚΑΛ. Οι τιμή αυτή και η θέση στην οποία 
εντοπίστηκαν υποδηλώνει μικρές υπόγειες διαρροές βενζίνης ή άλλων σχετικών 
πετρελαιοειδών, ή υπολειμματική παρουσία από μεγάλη διαρροή. 

   Οι συγκεντρώσεις των ολικών ΒΤΕΧ (ΣΒΤΕΧ) εμφανίζουν διακυμάνσεις μεταξύ της 
άνοιξης και του φθινοπώρου: το φθινόπωρο, μετά την άνομβρη εποχή, οι 
συγκεντρώσεις φτάνουν έως και την τιμή 249 ppb, ενώ την άνοιξη, μετά τις 
χειμερινές κατακρημνίσεις, οι συγκεντρώσεις πέφτουν σε επίπεδο μερικών ppt.  

 
Παρατηρώντας επίσης την εξέλιξη των συγκεντρώσεων, αφού έχει διασφαλιστεί η 
σταθερότητα των εργαστηριακών μετρήσεων, φαίνεται ότι οι εξεταζόμενοι ρύποι μειώνονται 
ελαφρώς από το 2003 έως το 2005. Το γεγονός μπορεί να αποδοθεί σε διακοπή ή μείωση της 
υπόγειας ρύπανσης σε συνδυασμό με τη φύση των ρύπων: τα ΒΤΕΧ είναι εκ φύσεως επιρρεπή 
στην αποικοδόμηση λόγω υδατοδιαλυτότητας, υψηλής τάσης ατμών, σταθεράς κατανομής 
οκτανόλης-νερού κλπ. Όταν βρεθούν σε περιβάλλον που ευνοείται η μικροβιακή αερόβια 
δράση,  τότε οι μικροοργανισμοί προκαλούν τη διάσπασή τους σε λιγότερο τοξικές ενώσεις. 
Όμως, και κάτω από αναγωγικές συνθήκες, τα αναερόβια βακτήρια τείνουν διασπάσουν τα 
ΒΤΕΧ και μερικούς ΠΑΥς.  Γενικά, είναι θετικό το ότι παρατηρήθηκε πτώση συγκεντρώσεων 
με τη συμβολή ποικίλων παραγόντων. 
 
Όσον αφορά τη χωρική κατανομή των ΒΤΕΧ, όπως εκτιμήθηκε από το πρόγραμμα 
σχεδιασμού των χαρτών συγκεντρώσεων (ArcMap), οι περιοχές που εμφάνισαν μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις ήταν α) βορειοανατολικά των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, β) η περιοχή ανατολικά- 
νοτιοανατολικά του Ασπροπύργου, γ) η ανατολική περίμετρος του Στρατιωτικού 
Αεροδρομίου της Ελευσίνας, δ) ο χώρος της εταιρείας ΠΥΡΚΑΛ, νότια της παλαιάς Εθνικής 
Οδού Αθηνών-Κορίνθου και ε) μία μικρή περιοχή νότια του Ασπροπύργου και 
νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου με συγκεντρώσεις λίγο μεγαλύτερες από το όριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο τις δύο από τις τρεις φθινοπωρινές δειγματοληψίες, δηλαδή 
Νοέμβριο 2004 και Νοέμβριο 2005.  
 
Η μελέτη των χαρτών εκτίμησης της χωρικής κατανομής των ρύπων οδηγεί σε κάποια 
συμπεράσματα για την πηγή ή τις πηγές της ρύπανσης. Συνοπτικά, οι κύριες πηγές 
προέλευσης (οι ρυπαντές) των ΒΤΕΧ στο υπόγειο νερό φαίνεται να είναι διαρροές από τα 
Διυλιστήρια Ασπροπύργου, Ελευσίνας και το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο, παλαιότερες ή/και 
σύγχρονες. 
→→→    Στα Διυλιστήρια Ασπροπύργου γίνονται συχνά αντλήσεις πετρελαιοειδών, με σκοπό την 

απορρύπανση του υπόγειου νερού και την αποφυγή παράπλευρων διαρροών. Όμως η 
κηλίδα των ΒΤΕΧ δείχνει να έχει επεκταθεί λίγο παραπέρα, στην περιοχή με το 
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συμβολισμό (α), βορειοανατολικά των εγκαταστάσεων, καθώς προσδιορίστηκαν 
συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από το επιτρεπόμενο όριο.  

→→→    Το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο φαίνεται να ευθύνεται για τη ρύπανση των υδροφόρων 
στρωμάτων στην ανατολική περίμετρό του, που συμβολίστηκε ως περιοχή (γ). Η δυτική 
περίμετρος του Αεροδρομίου δε φαίνεται να έχει ρυπανθεί στον ίδιο βαθμό. Αυτό 
πιθανώς να οφείλεται είτε σε μικρότερη διαρροή, είτε στην κατάλληλων ύπαρξη 
υδρογεωλογικών- υδρολιθολογικών χαρακτηριστικών που να μην επιτρέπουν την 
μεταφορά ρύπων (π.χ. αδιαπέρατος σχηματισμός). 

→→→    Η ρύπανση που εντοπίστηκε στην ανατολική έξοδο του Ασπροπύργου (περιοχή β) 
αρχικά δε φαίνεται να συνδέεται με τις δεξαμενές στη λεωφόρο ΝΑΤΟ που ανήκαν στην 
εταιρεία ΒΙΑΣΦΑΛΤ, αλλά ούτε με διαρροές από τις εγκαταστάσεις της CYCLON. Η 
σημαντική μείωση των ρύπων στην περιοχή (β) δείχνει ότι έχει σταματήσει ο ρυθμός 
ρύπανσης του παρελθόντος. Εντούτοις, η ανεξέλεγκτη απόρριψη επικίνδυνων 
αποβλήτων σε πηγάδια ή ακόμα και σε χωματερές είναι δυστυχώς μια εγκληματική 
πράξη με σοβαρότατες επιπτώσεις στην ποιότητα του υπόγειου νερού και το 
οικοσύστημα, για μεγάλο διάστημα.  

→→→    Τέλος, ο ρόλος του ΧΥΤΑ Ανω Λιοσίων στη ρύπανση από υδρογονάνθρακες, είναι 
συζητήσιμος: α) σε κάποιες μελέτες έχει διαπιστωθεί ρύπανση από νιτρικές ανώσεις και 
μέταλλα στο υδροφόρο σύστημα και τα στραγγίσματα, λόγω κακών συνθηκών 
γεωμόνωσης ή ελλιπούς διαχείρισης των στραγγισμάτων, β) σε κάποιες άλλες υπάρχουν 
ενδείξεις της απόρριψης πετρελαιοειδών μαζί με άλλες επικίνδυνες ουσίες στο ΧΥΤΑ. 
Στην παρούσα διατριβή, η συμβολή του ΧΥΤΑ στις συγκεντρώσεις ΒΤΕΧ στην περιοχή 
δεν είναι άμεσα αντιληπτή. Πιθανόν να μπορούν να αποδοθούν στον ΧΥΤΑ τα ΒΤΕΧ 
μόνο εάν ληφθούν πρόσθετα δείγματα κατά μήκος του ρέματος της περιοχής 
Τζαβερδέλλα, που ενώνει τον ΧΥΤΑ με την περιοχή μελέτης.  

 
Ο μεθυλο-τετρα-βουτυλ-αιθέρας (ΜΤΒΕ) εντοπίστηκε μόνο στην περιοχή των ΕΛΠΕ 
Ελευσίνας (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ). Παρόλο που η χρήση του στη βενζίνη έχει καταργηθεί 
εδώ και αρκετά χρόνια, φαίνεται ότι στο παρελθόν υπήρχε σημαντική διαρροή από 
δεξαμενές πλησίον της περιοχής όπου ανιχνεύθηκε. Η διαρροή σε εκείνα τα σημεία 
φαίνεται να προκάλεσε τον εγκλωβισμό του ΜΤΒΕ ο οποίος, παρόλο που είναι πολύ 
υδατοδιαλυτός, παραμένει για πολύ χρόνο στο υπόγειο νερό σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία του σχετικού κεφαλαίου. Η παρουσία του εδώ επιβεβαιώνει αυτή την 
άποψη. 
 
Οι περισσότεροι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥς) που ανιχνεύθηκαν 
ανήκουν στα ελαφρύτερα μέλη και στα λιγότερο επικίνδυνα,  εκτός από δύο δείγματα νερού 
τον Ιούνιο 2003 στα οποία εντοπίστηκε βενζο(b)φθορανθένιο. Η ρύπανση ΠΑΥς εμφανίζεται 
διαφορετική μεταξύ των δύο εποχών δειγματοληψίας: τον Ιούνιο 2003 όλες οι συγκεντρώσεις 
βρίσκονται κάτω από το όριο κατωφλίου της Ε.Ε. και της USEPA που είναι ΣΠΑΥς =200 
ng/L (ppt). Τον Νοέμβριο 2003 οι συγκεντρώσεις βρίσκονται λίγο πάνω από το 
επιτρεπόμενο όριο. Εντούτοις, οι διαφορές μεταξύ άνοιξης και φθινοπώρου δεν είναι τόσο 
μεγάλες όσο των ΒΤΕΧ: οι συγκεντρώσεις ΠΑΥς φαίνεται να ανεβαίνουν κατάτι το 
Νοέμβριο (σε σχέση με τις μεγάλες διακυμάνσεις συγκεντρώσεων ΒΤΕΧ). Αυτή η άνοδος 
είναι φαινομενική: μπορεί μεν να ανεβαίνει η στάθμη του υδροφορέα μετά τις χειμερινές 
βροχοπτώσεις και να έχουμε τις υπολογιζόμενες συγκεντρώσεις τον Ιούνιο, αυξάνονται όμως 
ταυτόχρονα οι καύσεις λόγω βιομηχανικής δραστηριότητας και οικιακών αναγκών, το 
χειμώνα. Επομένως, η ρύπανση από ΠΑΥς είναι μεγαλύτερη τον Ιούνιο (μετά τις χειμερινές 
βροχές).    
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Από τους λόγους κάποιων ΠΑΥς προέκυψε προέλευση της ρύπανσης, η οποία μπορεί να 
είναι: πυρολυτική (καύση), πετρογενής (διαρροή) ή μικτή. Πιθανή πηγή διαρροής ΠΑΥς 
είναι το Αεροδρόμιο της Ελευσίνας που χρησιμοποιεί παράγωγα πετρελαίου για τη 
λειτουργία του και την κίνηση των αεροσκαφών και ταυτόχρονα συντελείται καύση αυτών, 
σε σημαντικό βαθμό. Άλλες πιθανές πηγές αυτών των ρύπων είναι οτιδήποτε προκαλεί ατελή 
καύση ορυκτών καυσίμων στην περιοχή, κυρίως η λειτουργία των ποικίλων βιομηχανικών 
μονάδων. Σε πολύ μικρότερο βαθμό συμβάλλουν τα μηχανοκίνητα οχήματα.  
 
Σύμφωνα με τους χάρτες εκτίμησης της χωρικής κατανομής τους, οι ΠΑΥς έχουν ρυπάνει 
τον υδροφόρο ορίζοντα γύρω από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο, σε απόλυτο υψόμετρο 
(στάθμης) από 2 έως 4 μέτρα. Ο αριθμός των σημείων δεν είναι αρκετός για να φανεί η 
εξάπλωση της ρύπανσης, εντούτοις φαίνεται να είναι σχετικά περιορισμένη. Η περιοχή γύρω 
από το αεροδρόμιο έχει κοινή επιβάρυνση από ΒΤΕΧ και ΠΑΥς. Για τον υπόλοιπο χώρο δεν 
υπάρχουν συγκρίσιμα δεδομένα, όμως δε φαίνεται να υπάρχει ταύτιση στην προέλευση των 
ρύπων στο χώρο ανατολικά της πόλης του Ασπρόπυργου που συμβολίζεται στους χάρτες 
ρύπανσης ως περιοχή (β). Το γεγονός ότι δε βρέθηκαν μεγάλες συγκεντρώσεις ΠΑΥς στα 
δείγματα νερού, οφείλεται στον συντελεστή κατανομής οργανικού koc ο οποίος τους 
προσδίδει την τάση να προσκολλώνται περισσότερο στην οργανική ύλη (αιωρούμενα 
σωματίδια του υπόγειου νερού και οργανικό κλάσμα του εδάφους) παρά να βρίσκονται στο 
νερό.  
 
Τέλος, συνδυάζοντας την πιεζομετρία με την κατανομή της ρύπανσης προκύπτει ο 
παρακάτω συλλογισμός: η ρύπανση «συσσωρεύεται» σε περιοχές με μεγαλύτερη 
υδραυλική κλίση, άρα μικρή περατότητα. Με άλλα λόγια, όπου οι πιεζομετρικές καμπύλες 
πυκνώνουν, πιθανώς υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή της αργιλοϊλύος και η 
υδροπερατότητα φτάνει να ελαχιστοποιείται. Στις περιοχές όπου έχουμε αραιές 
πιεζομετρικές καμπύλες, η υδραυλική κλίση είναι πολύ μικρή και δεν παρατηρείται ρύπανση 
καθώς το υπόγειο νερό ρέει με μεγαλύτερη ευκολία και μαζί του οι ρύποι μεταφέρονται με 
ευκολία.   
 
14.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Ως προέκταση όλων των προηγούμενων σκέψεων, μπορούν να δοθούν κάποιες προτάσεις 
για τη βελτίωση της ποιότητας του υπόγειου νερού της περιοχής έρευνας. Οι προτάσεις 
βασίζονται στο γεγονός ότι η παρούσα μελέτη ήταν αρχή συστηματικού ελέγχου της 
ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα από ΒΤΕΧ, ΜΤΒΕ στο Θριάσιο Πεδίο, σε συνδυασμό με 
την γενική εικόνα της στάθμης του ελεύθερου υδροφόρου ορίζοντα (προσχωματικός). Αυτά 
που προτείνονται λοιπόν, είναι τα παρακάτω: 
 
α) Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει διαρροή ή υπολείμματα παλαιότερων διαρροών, 
στο χώρο της ΠΥΡΚΑΛ (κάτω από την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών- Κορίνθου), από 
γειτονικές δεξαμενές των ΕΛΠΕ Ελευσίνας, όπως αναπτύχθηκε λεπτομερώς στη 
συζήτηση των αποτελεσμάτων. Εκεί, είναι αναγκαία η εφαρμογή μεθόδου 
απορρύπανσης, καθώς ο χώρος βρίσκεται κοντά στην ακτογραμμή και ενδεχομένως οι 
ρύποι, αργά ή γρήγορα, προσβάλλουν και το θαλάσσιο χώρο. 
 
β) Δεν φαίνεται να χρειάζονται άμεσες εξυγιαντικές διεργασίες στην υπόλοιπη περιοχή 
έρευνας, αφού από τον έλεγχο (monitoring) των συγκεντρώσεων την τριετία 2003-2005, 
φάνηκε ότι υπάρχει δυνατότητα φυσικής αποκατάστασης του υδροφόρου συστήματος.  
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γ) Εντούτοις, κρίνεται απαραίτητος περαιτέρω προσδιορισμός ΒΤΕΧ διότι, αν και υπάρχουν 
ενδείξεις ότι οι ενώσεις αυτές αποικοδομούνται σχετικά γρήγορα, πρέπει να διερευνηθεί εάν 
ενδεχομένως υπάρχει συνεχιζόμενη ή νέα διαρροή. Ο προσδιορισμός συνίσταται να καλύψει  

   την ίδια περιοχή έρευνας, στοχεύοντας όμως και  
   περισσότερα σημεία, γύρω από τις περιοχές που εντοπίστηκαν οι μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις, συμπεριλαμβάνοντας και την περιοχή που ενώνει τον ΧΥΤΑ Άνω 
Λιοσίων με τα Διυλιστήρια Ασπροπύργου (περιοχή Τζαβερδέλλα), 

   το έδαφος της περιοχής έρευνας. 
 
ε) Η επέκταση της δειγματοληψίας πρέπει να καλύψει και την περιοχή Μαγούλας- Μάνδρας όπου 
τα νερά έχουν ευρείες αρδευτικές χρήσεις και αναπτύσσονται εν δυνάμει, νέες ρυπαντικές 
πηγές. 
 
δ) Ο προσδιορισμός πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥς) στο έδαφος, θα δώσει 
καλύτερη εικόνα της συμπεριφοράς των ρύπων αυτών στο περιβάλλον, καθώς στα δείγματα 
υπόγειου νερού δεν εντοπίστηκαν μεγάλες συγκεντρώσεις.  
 
στ) Συνίσταται, ακόμα, η διερεύνηση της ρύπανσης του υπόγειου νερού και από άλλους 
ρύπους που συνδέονται με τα πετρελαιοειδή, όπως για παράδειγμα χλωριωμένους υδρογονάνθρακες. Οι 
ενώσεις αυτές είναι εξίσου ή/και περισσότερο επικίνδυνες από τα ΒΤΕΧ και τους ΠΑΥς και 
έχουν την ιδιότητα να αποικοδομούνται λιγότερο εύκολα από τα ΒΤΕΧ και τους ΠΑΥς. 
Εντοπίζονται, δε, στον πυθμένα του υδροφόρου ορίζοντα και όχι στην επιφάνεια. 
 
Εκτός του προσδιορισμού ρυπογόνων ουσιών και παρατήρησης της συμπεριφοράς τους σε 
συνδυασμό με τα γεωλογικά- υδρογεωλογικά στοιχεία του χώρου, προτείνεται και η μελέτη 
της συμπεριφοράς ενός ρύπου στο εργαστήριο. Η παρακολούθηση της κίνησης των ΒΤΕΧ σε 
μία προσομοίωση της υδάτινης ή και εδαφικής στήλης θα προωθούσε τη γνώση των 
ιδιοτήτων τους. Κάτι τέτοιο είναι υπό συζήτηση ως άμεσο επόμενο βήμα μετά το τέλος της 
παρούσας διατριβής.   
  
 
 


