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1 Εισαγωγή 

Η δηµιουργία οικισµών από τα προϊστορικά χρόνια συνδέονταν πάντα µε την ύπαρξη 

πόσιµου νερού. Η ανάπτυξη σηµαντικών οικισµών όµως έγινε πάντα στις όχθες 

ποταµών ή της θάλασσας. Εκτός από τις πολλές άλλες δυνατότητες που 

προσφέρουν αυτές οι δύο επιλογές όπως αφθονία νερού, εύκολη συγκοινωνία, πηγές 

διατροφής κλπ, µία άλλη επιλογή υπήρξε πάντα και η ευκολία στην αποχέτευση. 

Λύµατα και κάθε είδους απόνερα οδηγούνταν κατευθείαν µε φυσική επιφανειακή 

απορροή στους υγρούς αυτούς αποδέκτες, όπου διασκορπίζονταν και 

αυτοκαθαρίζονταν µε φυσικές διεργασίες χωρίς απολύτως καµία ανθρώπινη 

επέµβαση (Εικόνα 1.1). 

 

Εικόνα 1.1 Υδρορροή στην Επίδαυρο 

Η ανάπτυξη οργανωµένων πόλεων και η πολεοδοµία οδήγησαν από τα αρχαία 

χρόνια στην κατασκευή υπογείων δικτύων αποχετεύσεων. Πολλά τέτοια δίκτυα 

λειτουργούν ακόµη και σήµερα ικανοποιητικά. Η µεγάλη όµως συγκέντρωση 
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πληθυσµού στις µεγαλουπόλεις αρχικά και οι  αυξηµένες ανάγκες για προστασία του 

περιβάλλοντος και ακόµη µεγαλύτερη αύξηση της ασφάλειας στην διαχείριση των 

λυµάτων οδήγησε στις σύγχρονες τεχνολογίες των δικτύων αποχέτευσης (Εικόνα 1.2 

και Εικόνα 1.3). 

 

Εικόνα 1.2. Κεντρική οδός µε υπόγειο αποχετευτικό αγωγό στο ∆ίον 

 Οι τεχνολογίες αυτές περιλαµβάνουν είτε δίκτυα χωριστικά (χωριστοί αγωγοί και 

αποδέκτες για όµβρια και λύµατα) είτε δίκτυα παντορροϊκά (µοναδικοί αγωγοί για 

όµβρια και λύµατα, και διατάξεις υπερχειλίσεως των µεικτών ροών προς τους 

διαθέσιµους υγρούς αποδέκτες) και Εγκαταστάσεις Επεξεργασία Λυµάτων (ΕΕΛ). Αν 

και τα πλήρως χωριστικά δίκτυα φαίνονται η ιδανική λύση, µεγάλο τµήµα των 

υπαρχόντων δικτύων και στις πλέον οικονοµικά προηγµένες χώρες εξακολουθεί να 

είναι παντορροϊκά, για λόγους ιστορικούς, τεχνικούς και δευτερευόντως οικονοµικούς. 

Σε κάθε περίπτωση κατασκευάζονται και υπερχειλιστές προς τους πλησιέστερους 

υγρούς αποδέκτες, είτε για κανονική λειτουργία είτε για λόγους ασφαλείας σε 

εξαιρετικές καταστάσεις. 
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Εικόνα 1.3 ∆ηµόσια αποχωρητήρια στο ∆ίον 
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2 Στόχοι του Real-t-SO και σκοπός 

του παραδοτέου   

Οι εταιρείες Ύδρευσης Αποχέτευσης είναι υπεύθυνες για την κατασκευή, λειτουργία και 

συντήρηση των ∆ικτύων συλλογής λυµάτων (∆ίκτυα Αποχέτευσης) καθώς και των 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ). 

Η ύπαρξη υπερχειλίσεων στα αποχετευτικά δίκτυά τους είναι µια αναγκαιότητα στα 

περισσότερα παντορροϊκά συστήµατα µε σκοπό να εξασφαλισθεί ότι οι 

υπερβάλλουσες παροχές λυµάτων, ειδικά σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων ή 

λόγω άλλης ανωτέρας βίας, π.χ. βλάβη, έµφραξη κ.λπ., απορρίπτονται  σε 

συγκεκριµένα και ελεγχόµενα σηµεία του αποδέκτη µε ελεγχόµενο τρόπο. 

Το ίδιο σηµαντικό µε το πρόβληµα των υπερχειλίσεων είναι και το θέµα των εισροών 

υδάτων, ειδικά θαλασσινού νερού στα δίκτυα αποχέτευσης λόγω των προβληµάτων 

διάβρωσης του εξοπλισµού που δηµιουργεί η αυξηµένη αγωγιµότητα. 

Γενικά το θέµα του ελέγχου των υπερχειλίσεων των αποχετευτικών δικτύων έχει 

αποτελέσει αντικείµενο ευρύτατων ερευνητικών εργασιών στο παρελθόν, τόσο στην 

Ευρώπη όσο και στην Βόρεια Αµερική. Οι υπερχειλίσεις παντορροϊκών δικτύων έχουν 

ιεραρχηθεί από τη δεκαετία του ’70 σαν µία σηµαντική πηγή επιβάρυνσης των 

επιφανειακών αποδεκτών. Η σηµασία των πηγών αυτών έγινε ιδιαίτερα αντιληπτή µε 

την πρόοδο της κατασκευής ΕΕΛ. Ο λόγος είναι ότι οι αποδέκτες, έχοντας πλέον 

απαλλαγεί από το απευθείας φορτίο των λυµάτων, αντιδρούν µε οφθαλµοφανή σοκ 

(π.χ. τοπικού και χρονικά περιορισµένου ευτροφισµού) σε φαινόµενα υπερχειλίσεων. 

Πολλές επιστηµονικές εργασίες στο παρελθόν έχουν δείξει ότι: 

• Η επιθυµητή τροφική κατάσταση πολλών αποδεκτών (δηλαδή αναφορικά µε 

οργανικά, φώσφορο και άζωτο) δεν µπορεί να επιτευχθεί µε περιορισµό µόνο 

των σηµειακών πηγών ρύπανσης (έξοδοι ΕΕΛ) χωρίς ταυτόχρονη αντιµετώπιση 

των διάσπαρτων υπερχειλίσεων. Για παράδειγµα το φορτίο COD που καταλήγει 

σε έναν αποδέκτη µέσω υπερχειλίσεων αντιστοιχεί σε ετήσια βάση στο φορτίο 

(σε kg/a) που προκύπτει από την έξοδο ενός συµβατικού βιολογικού 

καθαρισµού, τουλάχιστον για τις µετεωρολογικές συνθήκες της Κεντρικής 

Ευρώπης.  
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• Η αναλογική επιβάρυνση είναι ακόµα σηµαντικότερη όσον αφορά σε 

ανθρωπογενείς ρυπαντές, ειδικά αυτούς που παράγονται σε αστικό 

περιβάλλον (βαρέα µέταλλα, Φώσφορος, Άζωτο, µικρορυπαντές, 

νιτροφαινόλες, κλπ.). 

• Σηµαντική είναι η οπτική και µακροσκοπική όχληση, δεδοµένου ότι µέσω των 

υπερχειλίσεων καταλήγουν στους αποδέκτες «σκουπίδια» σε κεντρικά ή και 

τουριστικά σηµεία του πολεοδοµικού συγκροτήµατος. 

Εκτός όµως από τις παραπάνω που περιγράφονται σε εκτενή βιβλιογραφία, πρέπει 

στις σηµερινές συνθήκες να τονισθούν τα παρακάτω: 

1. Τα συστήµατα συλλογής των αστικών λυµάτων ή αποχετευτικά δίκτυα είναι 

ένας από τους καλύτερους τρόπους για την προστασία της ανθρώπινης 

υγείας και είναι το πρώτο βήµα προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος από 

την αστική ρύπανση. ∆υστυχώς µέχρι στιγµής δεν έχουν αξιολογηθεί σωστά 

από την υπάρχουσα µέχρι στιγµής νοµοθεσία, ειδικά όσον αφορά τις 

υπερχειλίσεις των παντορροϊκών συστηµάτων (CSO’s - Combined Sewage 

Overflows). Πιο συγκεκριµένα: 

- Απαιτήσεις για την συλλογή υγρών λυµάτων περιγράφονται στην Οδηγία 

91/271/EEC για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων (Urban Waste Water 

Treatment Directive - UWWTD) άρθρο 3 και παράρτηµα 1. Η Οδηγία έχει 

ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία στην ΚΥΑ 5673/400/9. 

- Περιορισµοί ρύπανσης από διάθεση υδάτων λόγω υπερχείλισης υδάτων 

βροχής: «µε το δεδοµένο ότι δεν είναι δυνατόν στην πράξη να 

κατασκευασθούν δίκτυα συλλογής ακαθάρτων και εγκαταστάσεις 

επεξεργασία λυµάτων µε τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα λύµατα να 

επεξεργάζονται σε περίοδο έντονων βροχοπτώσεων, τα Κράτη Μέλη θα 

αποφασίσουν για τα µέτρα που θα εφαρµόσουν για την µείωση της 

ρύπανσης από υπερχειλίσεις οµβρίων. Τέτοια µετρά µπορούν να βασίζονται 

σε σχέσεις αραίωσης ή παροχής σε σχέση µε την παροχή ξηρού καιρού, ή 

ακόµη και στον αποδεκτό αριθµό υπερχειλίσεων ανά έτος». 

- Απαιτήσεις για επίτευξη «καλής οικολογικής κατάστασης όλων των υδάτων 

έως το 2015 περιγράφονται εκτενώς στην Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό 

Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC). Οι υπερχειλίσεις των 
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παντορροϊκών δικτύων (CSO’s) θεωρούνται σε αρκετά σχέδια διαχείρισης 

των λεκανών απορροής σαν ένας παράγοντας που επηρεάζει την ποιοτική 

κατάσταση των υδάτινων αποδεκτών. Παρόλα αυτά συχνά οι CSO’s δεν 

αξιολογούνται σωστά στα διαχειριστικά σχέδια των λεκανών απορροής 

γιατί  η όποια επίδρασή τους είναι βραχυχρόνια. 

- Επίσης η Οδηγία για τα νερά κολύµβησης (Bathing Water Directive BWD 

2000/7/EC) αντιµετωπίζει τις πιθανές επιπτώσεις τους στις περιοχές 

κολύµβησης µε το να τις κατηγοριοποιεί ως προς την βραχυπρόθεσµη 

επίδραση σε αυτές. Παράλληλα φροντίδα δίνεται για την µείωση της 

µικροβιολογικής  ρύπανσης.  

Και οι ανωτέρω τρεις προσεγγίσεις λαµβάνονται εν µέρει υπ όψη στην Οδηγία 

για την Επεξεργασία των Αστικών Λυµάτων (UWWTD) ειδικά στις περιπτώσεις 

που έχουν να αποφασισθούν µέτρα για την µείωση της ρύπανσης από CSO’s 

για τις οποίες είναι αναγκαία αδειοδότηση για την λειτουργία τους. 

2. Πολλά παραθαλάσσια αποχετευτικά συστήµατα στον ελληνικό χώρο δέχονται 

σηµαντικές εισροές θαλασσινού νερού µέσω των υπερχειλίσεων των 

αποχετευτικών δικτύων. Η αύξηση των συγκεντρώσεων χλωριόντων που 

προκύπτει αποτελεί σηµαντικό περιοριστικό παράγοντα για την 

επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων, όπως αυτή επιδιώκεται µε 

τις πρόσφατες  ΚΥΑ:  

- 145116  - 8 Μαρτίου 2011 (ΦΕΚ Β) και  

- 191002 - 9 Σεπτεµβρίου 2013 ( ΦΕΚ Β).   

3. Το πρόβληµα της σωστής λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων 

αποχέτευσης επιτείνεται µε την επέκτασή τους (κατά κανόνα µε χωριστικά 

συστήµατα), τα οποία πρέπει να λειτουργούν συντονισµένα µε τα παντορροϊκά 

που κυριαρχούν στο ιστορικό κέντρο των περισσότερων αστικών κέντρων. Το 

πρόβληµα αντιµετωπίζεται στον ευρωπαϊκό χώρο µε ένα συνδυασµό διατάξεων 

και συγκεκριµένα: 

- ∆ιάταξη αποθηκευτικών δεξαµενών (δεξαµενών οµβρίων). 

- ∆ιάταξη δεξαµενών καθίζησης ή άλλων διατάξεων µείωσης του ρυπαντικού 

φορτίου  της υπερχείλισης (π.χ. υδρουκλώνες). 
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- ∆ιατάξεων εσχάρωσης της υπερχείλισης. 

- Χρήση συστήµατος υδροχαρών φυτών ή λωρίδων φυσικών εµποδίων για 

την µείωση της εισροής λυµάτων στα αποχετευτικά δίκτυα. 

- Κινητών διατάξεων υπερχείλισης (µηχανικά ή ηλεκτροκίνητα) και διατάξεων 

αντεπιστροφής στις υπερχειλίσεις. 

- Συντονισµένου αυτοµατισµού των αντλιοστασίων λυµάτων και ειδικά αυτών 

που λειτουργούν εν σειρά και εφαρµογή συστηµάτων έγκαιρης 

προειδοποίησης για πρόβλεψη συνθηκών υπερχείλισης ή ανύψωσης της  

στάθµης της θάλασσας στο δίκτυο έτσι ώστε να υπάρξει έγκαιρη 

αντιµετώπισή τους. 

- Βελτίωση της λειτουργίας των ΕΕΛ όσον αφορά στη δυνατότητα 

επεξεργασίας παροχών αιχµής κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. 

Η εφαρµογή παροµοίων συστηµάτων πρέπει να αξιολογηθεί και αντιµετωπισθεί σαν 

µέρος ενός γενικού σχεδίου ανάπτυξης έτσι ώστε να βοηθήσει στην µείωση της 

συχνότητας των υπερχειλίσεων και των εισροών στο αποχετευτικό δίκτυο της 

συγκεκριµένης περιοχής. Παράλληλα το κόστος υλοποίησης που µπορεί να είναι 

ιδιαίτερα υψηλό θα πρέπει να προσδιορισθεί µε ακρίβεια και να επιµερισθεί σωστά έτσι 

ώστε να µειωθούν  οι αρνητικές συνέπειες από τις εισροές στο δίκτυο και  οι εµφράξεις 

στα συστήµατα των υπερχειλίσεων(CSO).  

Σκοπός του παρόντος παραδοτέου είναι να καταγράψει το πρόβληµα των 

υπερχειλίσεων και των εισροών στα αποχετευτικά δίκτυα ειδικά των παράκτιων πόλεων  

και να δώσει µία γενικότερη εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις όποιες 

δηµιουργούνται τα φαινόµενα αυτά έτσι ώστε: 

1. Να γίνει µε επιτυχία η συγκεκριµένη πιλοτική δράση. 

2. Να αποκτηθεί εµπειρία για δυνατότητα αξιοποίησή της  στα δεδοµένα 

ελληνικών παραθαλάσσιων πόλεων και πιο συγκεκριµένα: 

- Να βοηθηθεί η µελλοντική συστηµατοποίηση των συστηµάτων σε 

αποχετευτικά δίκτυα παραλιακών ελληνικών πόλεων, τα οποία θα 

περιλαµβάνουν τον αποδέκτη, το αποχετευτικό δίκτυο και την εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυµάτων.  



Real-t-SO / ΕΕ2 - Π2.1 

8 

- Να υπάρξουν δυνατότητες για µία συγκριτική αξιολόγηση λύσεων, 

ρυθµιστικών σχεδίων, σηµειακών παρεµβάσεων και αυτοµατισµών µε 

σχολιασµό της δυνατότητας εφαρµογής τους στον ελληνικό χώρο. 

- Να υπάρχει φροντίδα για  

� προστασία του αποδέκτη,  

� µείωσης του κόστους λειτουργίας και  

� δυνατότητας επαναχρησιµοποίησης των επεξεργασµένων λυµάτων. 

- Να αποτελέσει πηγή ενηµέρωσης για κάθε ενδιαφερόµενο. 
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3 Παντορροϊκά συστήµατα  

Τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας αποβλήτων έχουν ως σκοπό την όσο το 

δυνατό γρηγορότερη και οικονοµικότερη αποµάκρυνση των νερών που έχουν 

χρησιµοποιηθεί µε διαφόρους τρόπους (υγρά απόβλητα) και είναι πιο ακάθαρτα για 

το περιβάλλον, και την κατάλληλη επεξεργασία (καθαρισµό) τους, ώστε να διατεθούν 

στο περιβάλλον. Ειδικότερα, η βασική λειτουργία ενός αστικού δικτύου αποχέτευσης 

στηρίζεται στη χρήση ενός Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) (Εικόνα 3.1), ο 

οποίος καταλήγει σε µια ΕΕΛ, όπου τα λύµατα υφίστανται επεξεργασία µε σκοπό τη 

δέσµευση και την εξουδετέρωση των ανεπιθύµητων συστατικών τους.     

 

 Εικόνα 3.1 ΚΑΑ Θεσσαλονίκης 

Τα σηµερινά συστήµατα αποχέτευσης διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες 

(Tsobanoglous  and Burton, 2006): 

• Τα χωριστικά (Εικόνα 3.2), στα οποία υπάρχει ξεχωριστό δίκτυο αγωγών 

συλλογής των ακαθάρτων και των όµβριων υδάτων και 

• τα παντορροϊκά (Εικόνα 3.3), όπου το δίκτυο όµβριων και ακαθάρτων είναι 

κοινό, δηλαδή τα υγρά λύµατα µιας πόλης συλλέγονται από το σύστηµα 

αποχέτευσης και ταυτόχρονα το σύστηµα δέχεται νερό από ατµοσφαιρικές 

κατακρηµνίσεις (βροχοπτώσεις).   
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Εικόνα 3.2 Ενδεικτικό σκαρίφηµα χωριστικού συστήµατος (www.villageofshorewood.org, 2014) 

 

Εικόνα 3.3 Ενδεικτικό σκαρίφηµα παντορροϊκού συστήµατος (www2.cincinnati.com, 2014) 
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Ένα παντορροϊκό σύστηµα, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης που αποτελεί και το πεδίο 

εφαρµογής του συστήµατος Real-t-SO, διαστασιολογείται για την παροχή της βροχής 

δεδοµένης περιόδου επαναφοράς, που µπορεί να διαρκεί λίγο χρόνο, αλλά να 

αποδώσει µεγάλη ποσότητα νερού. Η παροχή των ακαθάρτων παίζει δευτερεύοντα 

ρόλο λόγω του µικρού όγκου της. ∆εδοµένων των µεγάλων διαστάσεων των αγωγών 

και της φόρτισης των εγκαταστάσεων καθαρισµού ή των αντλιοστασίων µε 

υπερβολικές ποσότητες νερού, πρέπει να προβλέπονται και έργα ανακούφισης του 

δικτύου. Ωστόσο, νερό περισσότερο ή λιγότερο ακάθαρτο καταλήγει κατά περίπτωση 

απευθείας στον τελικό αποδέκτη, συνεπώς, τα έργα ανακούφισης πρέπει να 

σχεδιάζονται ώστε αυτός να µην επιβαρύνεται υπερβολικά. 

Σε διεθνές επίπεδο, τα παντορροϊκά συστήµατα κυριαρχούν σε χώρες της Κεντρικής 

και Βόρειας Ευρώπης, δεδοµένου ότι ο υγρός καιρός και κατά την περίοδο του 

καλοκαιριού επιτρέπει σχεδόν την διαρκή αραίωση των υγρών αποβλήτων και 

απαγορεύει την ανάδευση οσµών από τα φρεάτια υδροσυλλογής (Θωµόπουλος και 

Λεφαντζής, 1999).  

Συνοψίζοντας, ένα παντορροϊκό σύστηµα αποχέτευσης παρουσιάζει τα εξής 

πλεονεκτήµατα (Μαγγανά, 2011): 

• Περιορίζεται το προσωπικό και το κόστος συντήρησης του δικτύου µε καλύτερη 

εποπτεία, δεδοµένου της ύπαρξης µόνο ενός δικτύου.  

• Μπορεί να εφαρµοσθεί σε περιοχές µε στενούς δρόµους, που ούτως ή άλλως 

είναι φορτωµένοι και µε άλλους αγωγούς, π.χ. ύδρευσης, ηλεκτροδότησης κ.α., 

και δεν υπάρχουν διαθέσιµα περιθώρια εγκατάστασης δύο επιπρόσθετων 

αγωγών αποχέτευσης. 

• Τα όµβρια των πρώτων λεπτών κάθε βροχόπτωσης, που είναι ακάθαρτα λόγω 

της πλύσης των δρόµων, οδηγούνται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυµάτων. 

• Απαιτείται µικρότερο κόστος για την κατασκευή του δικτύου και των ιδιωτικών 

συνδέσεων, χωρίς κίνδυνο εσφαλµένων συνδέσεων.   

Παρουσιάζει εν τούτοις και τα ακόλουθα µειονεκτήµατα: 

• Κατά τις ισχυρές βροχοπτώσεις ένα µέρος των όµβριων µε αραιωµένα λύµατα 

διοχετεύεται κατευθείαν στον αποδέκτη λόγω του φαινοµένου των 
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υπερχειλίσεων. Συνεπώς σε σχέση µε τα χωριστικά συστήµατα, αυξάνεται ο 

κίνδυνος µολύνσεων των υδάτινων αποδεκτών και για το λόγο αυτό, το 

χωριστικό θεωρείται πιο συµβατό µε τις αρχές υγιεινής, ειδικά για 

πυκνοκατοικηµένες περιοχές (Εικόνα 3.4). 

• Κατά τις ισχυρές βροχοπτώσεις µπορεί να προκληθούν προβλήµατα 

πληµµύρας υπογείων. 

• Υπάρχει αυξηµένο κόστος κατασκευής και λειτουργίας των αντλιοστασίων 

αλλά και των ΕΕΛ, λόγω αυξηµένων παροχών. Μάλιστα, απαιτούνται µεγάλες 

διατοµές αγωγών και σε µεγάλο βάθος τοποθέτησης, γεγονός που αυξάνει και 

το κόστος των υλικών και εκσκαφών.  

• Σε ξηρές περιόδους, λόγω µείωσης της ταχύτητας των ακαθάρτων, µπορεί να 

έχουµε εναποθέσεις στον πυθµένα των αγωγών, µε αποτέλεσµα να βγαίνουν 

δυσοσµίες δια µέσου των φρεατίων, δηµιουργώντας δυσάρεστο περιβάλλον. 

 

Εικόνα 3.4 Σκαρίφηµα όπου απεικονίζεται η διαφορά στη λειτουργία των παντορροϊκών (πάνω 
φωτογραφία) και χωριστικών (κάτω φωτογραφία) συστηµάτων σε ξηρή και υγρή περίοδο του 

έτους (water.ky.gov, 2014)  
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4 To αποχετευτικό δίκτυο της 

Θεσσαλονίκης 

4.1 Ιστορική εξέλιξη 

Το αποχετευτικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε να κατασκευάζεται ταυτόχρονα µε 

τη δηµιουργία και ανάπτυξη της πόλεως από τους αρχαίους χρόνους. Σε όλες τις 

ανασκαφές συναντώνται ίχνη του σε διάφορα αρχαιολογικά επίπεδα.  

Στη Θεσσαλονίκη τα πρώτα έργα αποχέτευσης χρονολογούνται στα Ρωµαϊκά χρόνια. 

Οι Ρωµαίοι κατασκεύασαν στην Θεσσαλονίκη πολλά λουτρά και θερµά λουτρά 

(ευρήµατα έχουν βρεθεί σε διάφορα σηµεία της πόλης). Επίσης οι Ρωµαίοι 

κατασκεύασαν το υδραγωγείο Χορτιάτη για να ικανοποιούν την ανάγκη για νερό. Το 

νερό ερχόταν µέσα στην πόλη µε φυσική ροή. Όλα αυτά τα λουτρά ήταν κοινόχρηστα 

µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιούν µεγάλες ποσότητες νερού. Τα χρησιµοποιούµενα 

νερά από τα λουτρά οδηγούνταν στην θάλασσα µε υπόγεια κανάλια. Η γεωγραφική 

θέση της Θεσσαλονίκης και η τοπογραφία της πόλης επιτρέπουν στα λύµατα να 

οδηγούνται προς στην θάλασσα µε φυσική ροή. 

Τέτοια λουτρά έχουν βρεθεί πολλά κυρίως στο κέντρο της πόλης. Το µεγαλύτερο και 

πολυτελέστατο βρέθηκε στην συµβολή των οδών Εγνατίας και Αντιγονιδών το 1969. 

Ακόµη βρέθηκαν πολλά συγκροτήµατα λουτρών στην περιοχή της Αγίας Σοφίας και 

στην οδό Βενιζέλου. 

Το 10ο αιώνα είχαµε µια ροή ακάθαρτων νερών από το κέντρο της πόλης προς το 

λιµάνι καθώς και την ύπαρξη ενός τείχους µέσα στο λιµάνι. Το τείχος αυτό προστάτευε 

τον κόλπο της Θεσσαλονίκης από τα κύµατα και ταυτόχρονα αποµάκρυνε τα λύµατα 

στην ανοικτή θάλασσα. Τα ακάθαρτα νερά µεταφέρονταν µε σωλήνες οι οποίοι στην 

εποχή ονοµαζόταν ”τζυρεµβόλια ή συριγγέµβολο” (Εικόνα 4.1). 
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Εικόνα 4.1 Εκσκαφή αγωγού ΕΥΑΘ-αρχαία, οδός Αγ. ∆ηµητρίου, 2002 

Όµως στην Θεσσαλονίκη για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα το αποχετευτικό σύστηµα 

αποτελούνταν από βόθρους. Όπως ήταν φυσικό δεν υπήρχε κάποιο κεντρικό 

αποχετευτικό σύστηµα αλλά το κάθε σπίτι είχε ένα αποχωρητήριο στον περιβάλλοντα 

χώρο του σπιτιού ώστε να αποχετεύουν τα λύµατά τους. 
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Η Θεσσαλονίκη διέθετε δύο κεντρικούς αγωγούς “Αµάρας ή Τσυρέµβολα” Αυτοί οι 

αγωγοί πιθανόν να έχουν κατασκευαστεί από τους Ρωµαίους. Όπως ήταν λογικό οι 

δύο αυτοί αγωγοί ήταν κάθετοι προς της θάλασσα. Ο πρώτος βρισκόταν στην 

ανατολική πλευρά και ξεκινούσε από την Καµάρα και µέσω του Ιπποδροµίου 

οδηγούνταν στη θάλασσα και εκεί, όχι µπροστά στην ακτή, αλλά µέσα στη βαθιά 

θάλασσα. Αντίθετα ο δεύτερος αγωγός βρίσκονταν στη δυτική πλευρά της πόλης και 

έφτανε στο λιµάνι. Περνούσε περίπου από την περιοχή Βαρδαρίου και από τις οδούς 

Λέοντος Σοφού και Φράγκων και έφτανε στη θάλασσα διερχόµενο από το κτίριο της 

Τραπέζης της Ελλάδος.  

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι στην αρχαιότητα το σύστηµα αποχέτευσης 

της Θεσσαλονίκης ήταν υποτυπώδες και δεν είχε σωστή λειτουργία. Στα νεώτερα 

χρόνια ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης προσπαθούσε να βρει λύσεις σε αυτό το σοβαρό 

πρόβληµα. Αρκετές τεχνικές µελέτες έγιναν κατά καιρούς για τον σκοπό αυτό. 

Μεγαλύτερη αναφορά θα γίνει στην µελέτη του Ιταλού µηχανικού Αndruzzi η οποία 

ήταν η σηµαντικότερη.  Σαν επίλογο αυτού του κεφαλαίου, δηλαδή τι συνέβαινε µέχρι 

το 1920 µε την αποχέτευση θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ορισµένα στοιχεία που 

έχει συµπεριλάβει στη µελέτη του ο Αndruzzi: 

• Στα ψηλά µέρη της πόλης τα ακάθαρτα νερά τα αποχέτευαν µέσω βόθρων µε 

αποτελέσµατα την µόλυνση του εδάφους και την δαπανηρή συντήρηση. Τα 

όµβρια έρρεαν στους δρόµους προς τη θάλασσα λόγω των µεγάλων κλίσεων 

του εδάφους.  

• Αντιθέτως στα χαµηλά σηµεία της πόλης υπήρχε παντορροϊκό σύστηµα που 

όµως οι διατοµές των αγωγών είναι αλλού ανεπαρκείς και αλλού υπερβολικά 

µεγάλες. Αυτό συνέβαινε γιατί οι αγωγοί λόγω της παλαιότητάς τους είχαν 

γεµίσει µε ακαθαρσίες και είχε χαλάσει η λιθοδοµή τους. Αυτός ήταν ένας λόγος 

που κατά την διάρκεια καταιγίδων παρατηρούνταν πληµµύρες σε υπόγειους 

χώρους.  

• Επίσης οι υπόνοµοι είχαν χάσει την στεγανότητά τους µε αποτέλεσµα το 

έδαφος να είναι πλούσιο σε λύµατα και συνεπώς ο κίνδυνος της µόλυνσης να 

είναι εξαιρετικά µεγάλος.  

• Γενικά υπήρχαν µεγάλοι κίνδυνοι για µόλυνση του περιβάλλοντος µε 

αποτέλεσµα την αύξηση της θνησιµότητας εκείνη την περίοδο. 
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4.2 Ιστορικό ανάπτυξης του αποχετευτικού δικτύου 

Η κατασκευή του πρώτου τµήµατος του υφιστάµενου παντορροϊκού συστήµατος της 

Θεσσαλονίκης άρχισε το 1917 στην πυρίκαυστο ζώνη της πόλης. Στη δεκαετία 1928-

1938, κατασκευάστηκε ο κεντρικός παντορροϊκός αγωγός στην οδό Α. Σβώλου και ο 

υποβρύχιος αγωγός διάθεσης στο Λευκό Πύργο. Το πρώτο αυτό παντορροϊκό δίκτυο 

υπονόµων στην πυρίκαυστο ζώνη της πόλης καλύπτει 158 εκτάρια και περιλαµβάνεται 

µεταξύ των οδών: Βασιλίσσης Σοφίας, Αγίου ∆ηµητρίου, Αγίας Σοφίας, Κασσάνδρου, 

Ηφαιστίωνος, Γλαυστώνος, ∆ιοικητηρίου, ∆ωδεκανήσου, Φράγκων, Κατούνη, 

Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.  

Υπογραµµίζεται, ότι το τµήµα αυτό µελετήθηκε και κατασκευάστηκε ως παντορροϊκό, 

δηλαδή ελήφθησαν υπόψη οι απορροές οµβρίων µε συντελεστές αιχµής, οι οποίοι 

υπολογίσθηκαν για το σκοπό αυτό. Συγκεκριµένα της κατασκευής προηγήθηκε η 

µελέτη Kursteiner, η οποία βασίστηκε στην έκθεση Pleyber (1918). O Pleyber είχε 

βασίσει το σχεδιασµό σε καταγεγραµµένη βροχόπτωση ύψους 165mm εντός 11,5 

ωρών, η οποία έλαβε χώρα τον Οκτώβριο 1918. Ο προσανατολισµός του δικτύου 

ήταν τότε προς τα ανατολικά και το σηµείο διάθεσης περιγραφόταν στην περιοχή της 

γεωργικής σχολής. 

Ο Kursteiner (1920) έλαβε υπόψη του και βροχοπτώσεις µικρότερης διάρκειας, αλλά 

και τις αρχές της υδρολογίας, σύµφωνα µε τις οποίες κρίσιµη είναι η ένταση των 

µικρής διάρκειας βροχοπτώσεων. Ο Kursteiner κατέληξε σε ένταση ωριαίας 

βροχόπτωσης 128l/(s*ha) και όρισε συντελεστές απορροής ίσους µε 0,75 για το 

κέντρο της πόλης, 0,60 για βιοµηχανικές περιοχές και 0,50 για τις περιφερειακές ζώνες.  

Από σηµερινή σκοπιά διαπιστώνεται, ότι η προσέγγιση της έντασης των 

βροχοπτώσεων είχε εντυπωσιακή ακρίβεια. Επίσης οι πληθυσµιακές προβλέψεις του 

Kursteiner επιβεβαιώθηκαν. Ο Kursteiner είχε υπόψη του αποτελέσµατα παλαιότερης 

απογραφής µε πληθυσµό 120.000 κατοίκων και είχε εκτιµήσει τον πληθυσµό του 1920 

µε 200.000 κατοίκους, ενώ για το έτος 1950 είχε προβλέψει πληθυσµό 500.000 

κατοίκων, ο οποίος επιβεβαιώθηκε. Ο Kursteiner χρησιµοποίησε για τους 

υπολογισµούς του την ορθολογική µέθοδο, η οποία χρησιµοποιείται ευρύτατα και 

σήµερα. 
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Βέβαια η πυκνότητα των κατοίκων και οι συντελεστές απορροής της επιφανείας είναι 

σήµερα δραστικά δυσµενέστεροι από τις τότε παραδοχές και δεν µπορούσαν να 

έχουν προβλεφθεί. 

Ακολούθησε η µελέτη Andruzzi το 1922, η οποία εµπεριέχει τους υδρολογικούς 

υπολογισµούς του Fantoli. O Fantoli όρισε ηπιότερα βροχοµετρικά δεδοµένα, τα οποία 

αποκλίνουν πλέον ελάχιστα από νεώτερες µελέτες. Ο Andruzzi όρισε νέους 

συντελεστές απορροής ανά περιοχή και εισήγαγε το βαθµό ανοµοιοµορφίας. 

Χρησιµοποίησε για τους υπολογισµούς τη µέθοδο Paladini, η οποία διαφέρει από την 

ορθολογική και βασίζεται στον υπολογισµό του όγκου αποθήκευσης στο 

αποχετευτικό δίκτυο. Τα αποτελέσµατα αποκλίνουν όµως από πρακτική άποψη 

ελάχιστα. Με βάση τη µελέτη Andruzzi κατασκευάστηκε «προσωρινός» υποθαλάσσιος 

αγωγός διάθεσης στο Λευκό Πύργο. 

Το παντορροϊκό δίκτυο της πυρίκαυστου ζώνης επεκτάθηκε µε την κατασκευή νέων 

αγωγών, κυρίως προς την Άνω Πόλη, δηλαδή στην περιοχή που περιλαµβάνεται 

µεταξύ της οδού Κασσάνδρου και των τειχών και καλύπτει πλέον έκταση 250 εκτάρια 

περίπου. Η περιοχή αυτή διαχωρίζεται από τις οδούς Παπαζώλη, Κρυστάλλη, Ίωνος 

∆ραγούµη, Ιουστινιανού, Χαλκέων, Εγνατίας, Αγίας Σοφίας και Πρίγκηπος Νικολάου 

σε υψηλή και χαµηλή ζώνη. Η χαµηλή ζώνη διαιρείται από την οδό Αριστοτέλους σε 

δύο περιοχές, την Νοτιοανατολική και τη Βορειοδυτική. Τα νερά της νοτιοανατολικής 

περιοχής συγκεντρώνονται στο φρεάτιο κοντά στο Λευκό Πύργο και στη συνέχεια 

µέσω του αντλιοστασίου Λευκού Πύργου διοχετεύονται προς τον Κεντρικό 

Αποχετευτικό Αγωγό στη θέση συµβολής των οδών Πρίγκηπος Νικολάου και 

Βασιλίσσης Σοφίας. Τα νερά της βορειοδυτικής χαµηλής ζώνης συγκεντρώνονται σε 

φρεάτιο κοντά στη συµβολή των οδών Ίωνος ∆ραγούµη και Βασιλέως Κωνσταντίνου 

και προωθούνται µέσω του αντλιοστασίου Λιµένα προς τον ΚΑΑ, όπου και 

συµβάλλουν επί της οδού Εγνατίας κοντά στην εκκλησία της Παναγίας Χαλκέων. 

Ο τότε «Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός» είχε µήκος περίπου 2.000m, ξεκινούσε από 

τη συµβολή των οδών Ηφαιστίωνος και Παπαζώλη, ακολουθούσε τις οδούς 

Παπαζώλη, Κρυστάλλη, Ίωνος ∆ραγούµη, Ιουστινιανού, Χαλκέων, Εγνατίας, Αγίας 

Σοφίας, Πλατείας Αγίας Σοφίας και Πρίγκηπος Νικολάου και τελείωνε στη συµβολή των 

οδών Πρίγκηπος Νικολάου και Βασιλίσσης Σοφίας. Στο σηµείο αυτό διαχωρίζονται τα 

ακάθαρτα από τα όµβρια µε υπερχείλιση. Τα ακάθαρτα (µέχρι ορισµένης προσµίξεως 

της τάξης του 1:5) οδηγούνται µέχρι το Λευκό Πύργο και από εκεί µε υποθαλάσσιου 

αγωγό Φ600 σε σηµείο εκβολής σε απόσταση περίπου 800m από το κρηπίδωµα. Τα 
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πλεονάζοντα όµβρια ύδατα οδηγούνται πάλι µε βαρύτητα µέσω αγωγού ωοειδούς 

διατοµής 80/120 και 90/135 προς τη θάλασσα κοντά στην αποβάθρα Λευκού 

Πύργου. Τα πλεονάζοντα όµβρια ύδατα των δύο περιοχών της χαµηλής ζώνης 

οδηγούνται µέσω υπερχειλιστών που βρίσκονται στους δύο συλλεκτήρες αυτών των 

περιοχών, στη θάλασσα κατά µήκος της παραλιακής λεωφόρου. Γενικά όλοι οι οδοί 

της πυρίκαυστου ζώνης διαθέτουν αγωγούς αποχέτευσης, από τσιµεντοσωλήνες Φ30 

και Φ70. 

Μετά το 1960 κατασκευάστηκε το δίκτυο της Πανεπιστηµιούπολης και µελετήθηκε ως 

παντορροϊκό. Αποχετεύει έκταση 40 εκταρίων και αποτελείται από αγωγούς 

τσιµεντοσωλήνων Φ30 και Φ60. Χρησιµοποιεί ως αποδέκτη τον κατερχόµενο 

συλλεκτήρα υψηλής ζώνης της οδού Βασιλίσσης Σοφίας.  

Την ίδια περίοδο εκπονήθηκαν µελέτες και κατασκευάσθηκαν δίκτυα σε µεµονωµένες 

περιοχές, όπως η παραλιακή ζώνη (µελέτη ΕΜΤΕ, 1958), η µελέτη των δικτύων κάτω 

από την παραλιακή λεωφόρο για λογαριασµό του ∆ήµου (µελέτη Υ∆ΡΕΞ, 1960), 

περιοχής εργατικών πολυκατοικιών Καλαµαριάς/Βότση (µελέτη Μαχαίρα, 1962) και 

άλλες. Την περίοδο εκείνη προβλεπόταν η κατασκευή βιολογικού καθαρισµού στην 

περιοχή του Μικρού Εµβόλου. 

Στο µεγαλύτερο όµως τµήµα της πόλης ανατολικά της πυρίκαυστου ζώνης το δίκτυο 

αναπτύχθηκε σταδιακά, χρησιµοποιώντας το πυκνό δίκτυο χειµάρρων προς τη 

θάλασσα µε σκοπό την ταχεία αποµάκρυνση των λυµάτων από την κατοικηµένη 

περιοχή. Έτσι προέκυψε ένας σηµαντικός αριθµός αγωγών κάθετων προς την 

παραλία, οι οποίοι οδεύουν σε παλαιές κοίτες χειµάρρων ή παράπλευρα σε αυτές. Με 

αυτό τον τρόπο προέκυψε ένα εκτεταµένο δίκτυο, το οποίο συλλέγει στην 

πραγµατικότητα λύµατα και όµβρια, χωρίς όµως να έχει διαστασιολογηθεί για το 

σκοπό αυτό.  

Σηµαντικό έργο αναφορικά µε την αποχέτευση της περιοχής ανατολικά της 

πυρικαύστου αποτελεί η κατασκευή της Ανατολικής Αντιπληµµυρικής τάφρου. Η 

τάφρος αυτή ξεκινάει από την περιοχή της Άνω Τούµπας και συγκεκριµένα από την 

κοίτη του ρέµατος Κωνσταντινίδη και διατρέχει το ανατολικό όριο του πυκνοδοµηµένου 

πολεοδοµικού συγκροτήµατος, συλλέγοντας όλες τις απορροές που προέρχονται 

από ορεινές κοίτες (π.χ. Μαλακοπής, Πυλαίας, Ελαιόρεµα, κ.τ.λ.) και εκβάλει στην 

θάλασσα στην περιοχή του Φοίνικα και αεροδροµίου. Η τάφρος αυτή εξασφαλίζει την 

αντιπληµµυρική προστασία της ανατολικής πόλης και αποκόπτει την εισροή οµβρίων 
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προς τις κοίτες εντός της αστικής περιοχής, οι οποίες έχουν πρακτικά ενταχθεί στο 

αποχετευτικό δίκτυο. 

Στη βορειοδυτική περιοχή της πόλης και συγκεκριµένα στους συνοικισµούς 

Επταπυργίου, Ροδοχωρίου, Συκεών, Βάρνας, Καλλιθέας και Νεαπόλεως υπάρχει ένα 

δίκτυο υπονόµων που κατασκευάστηκε αρχικά για την αποχέτευση των όµβριων 

υδάτων. Τους κύριους συλλεκτήρες αποτελούσαν οι κοίτες των χειµάρρων Ρήγα 

Φεραίου και Συκεών ή Αγίου Παύλου, οι οποίοι διευθετήθηκαν µε τη µορφή κλειστών 

αγωγών, εκβάλλουν στο χείµαρρο Ηλιουπόλεως και τελικά στο χείµαρρο 

∆ενδροποτάµου. Το δίκτυο αυτό µετατράπηκε γρήγορα σε παντορροϊκό λόγω των 

πολυάριθµων ιδιωτικών συνδέσεων ακαθάρτων των πολυκατοικιών που ανεγέρθηκαν 

µεταπολεµικά. Αντίστοιχες συνθήκες ανάπτυξης σηµειώθηκαν στους συνοικισµούς 

Τερψιθέας, Σταυρούπολης και τµήµατος των Αµπελοκήπων όπου το εν µέρει 

κατασκευασµένο δίκτυο όµβριων µετατράπηκε σε παντορροϊκό µε συλλεκτήρες τους 

ανοιχτούς χείµαρρους Σταυρουπόλεως και ∆ενδροποτάµου. 

Ένα µη πλήρες παντορροϊκό δίκτυο εκτείνεται επίσης στους συνοικισµούς 

Ξηροκρήνης, Αξιού-Βοσπόρου, περιοχή Λιµένος και περιοχή Παλαιού Σιδηροδροµικού 

Σταθµού, το οποίο εξυπηρετούσε κυρίως βιοµηχανίες, οι περισσότερες από τις οποίες 

µετεγκαταστάθηκαν. Οι εκβολές του δικτύου αυτού ήταν σε διάφορα σηµεία της 

αποβάθρας του Κεντρικού Λιµένα και βορειοδυτικά αυτού. 

Στον Επτάλοφο και τµήµα του συνοικισµού Ξηροκρήνης υφίσταται ένα υποτυπώδες 

παντορροϊκό δίκτυο µε κύριο αγωγό κατά µήκος της οδού Καλλιθέας που χύνεται σε 

αγωγό κυκλικής διατοµής Φ120 παράλληλο προς τη Σιδηροδροµική Γραµµή. Άλλοι 

σηµαντικοί αγωγοί της περιοχής αυτής µπορούν επίσης να θεωρηθούν οι της οδού 

Μοναστηρίου. Το δίκτυο αποχέτευσης της οδού αυτής αποτελείται από έναν αγωγό 

όµβριων υδάτων που βρίσκεται κάτω από τη µεσαία νησίδα και σε όλο σχεδόν το 

µήκος αυτής από τσιµεντοσωλήνα κυκλικής διατοµής, διαµέτρου 1m και από 2 

αγωγούς ακαθάρτων Φ20 από την Πλατεία Μεταξά µέχρι και το Νέο Σιδηροδροµικό 

Σταθµό. 

Παράλληλα µε την παραπάνω ανάπτυξη του δικτύου εκπονήθηκε την περίοδο 1969-

1974 η µελέτη ΘΕΣΜΕΑ, η οποία αντιµετώπιζε το πρόβληµα της αποχέτευσης µε βάση 

ρυµοτοµικό σχέδιο και προέβλεψε την διάθεση των λυµάτων στον ποταµό Αξιό και την 

κατασκευή του σηµερινού ΚΑΑ µε αρχή στην περιοχή του αεροδροµίου και κατάληξη 

στον ποταµό Αξιό.  
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Η µελέτη του Κόµη και Watson (1979), η οποία αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο 

ρυθµιστικό σχέδιο του αποχετευτικού δικτύου, περιλαµβάνει τον ΚΑΑ και τα κεντρικά 

αντλιοστάσια λυµάτων και περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω. Στη συνέχεια 

ακολούθησε η µελέτη ΟΤΜΕ-Balfour (1979), µε βάση την οποία µειώθηκαν τα 

ισοδύναµα πληθυσµού και οι συντελεστές παρασιτικών εισροών, που περιείχαν οι 

προηγούµενες µελέτες, και περιγράφεται πλέον η κατασκευή της Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Λυµάτων στις δυτικές περιοχές. Όλες οι παραπάνω µελέτες διαχωρίζουν 

το παντορροϊκό σύστηµα στο κέντρο και στις ζώνες, όπου αυτό είχε ήδη αναπτυχθεί 

και εστιάζουν στη συλλογή της παροχής λυµάτων (ξηρού καιρού) προς τα δυτικά, 

δηλαδή προς την ΕΕΛΘ. Προτείνουν την επέκταση του δικτύου µε χρήση χωριστικών 

συστηµάτων.  

Στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκαν οι µελέτες της Υ∆ΡΟΤΕΚ, Εξάρχου, Νικολόπουλος για 

την περιοχή της Καλαµαριάς και της Υδροµελετητικής (1987) για τις χαµηλές περιοχές. 

Σηµειώνεται, ότι σε πολλές περιοχές αναπτύχθηκε το δίκτυο ακαθάρτων, δεν 

ολοκληρώθηκε όµως παράλληλα το δίκτυο οµβρίων. Αποτέλεσµα είναι ότι σε 

εκτεταµένες περιοχές σηµαντικές περιοχές οµβρίων καταλήγουν στο δίκτυο 

ακαθάρτων. Ο διαχωρισµός των οµβρίων µε την κατασκευή νέων παράλληλων 

δικτύων έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΥΑΘ. 

Με τη σύσταση του Οργανισµού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΟΑΘ) το 1970, ο 

Οργανισµός άρχισε να παραλαµβάνει τα υφιστάµενα δίκτυα από τους επί µέρους 

φορείς, οι οποίοι τα είχαν κατασκευάσει (δήµοι, δηµόσιο) και να τα εντάσσει σε ένα 

ενιαίο λειτουργικό σύνολο. Η παραλαβή των περισσοτέρων δικτύων διήρκεσε µέχρι το 

1985. Εκτιµάται ότι παρελήφθησαν περίπου 500km δικτύων, των οποίων η τεκµηρίωση 

(κατασκευαστικά σχέδια, µελέτες, υδραυλικοί υπολογισµοί, σχέδια τεχνικών) ήταν 

ελλιπής. Από τον ΟΑΘ (και από την Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.) µετά το 1998) κατασκευάσθηκαν περίπου 700km ακόµα, 

τα οποία αφορούν επεκτάσεις και πύκνωση των δικτύων. 

Σηµαντικά στοιχεία του αποχετευτικού δικτύου, όπως ο Κεντρικός Αποχετευτικός 

Αγωγός, στοιχεία των φρεατίων συµβολής, αντλιοστάσια και καταθλιπτικοί αγωγοί 

είχαν κατασκευασθεί από το Ελληνικό ∆ηµόσιο (τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε) και έχουν παραχωρηθεί 

κατά κυριότητα στην ΕΥΑΘ Παγίων και προς χρήση στην ΕΥΑΘ Α.Ε.  

Με την ανάληψη της ευθύνης διαχείρισης των δικτύων από την ΕΥΑΘ Α.Ε. και τη 

δροµολόγηση των έργων κατασκευής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων στις 
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όχθες του Γαλλικού Ποταµού παγιώθηκε πλέον ο γενικός σχεδιασµός, µε βάση τον 

οποίο η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης διαιρέθηκε στις ακόλουθες ζώνες 

συλλογής αποβλήτων: 

• Ορίζεται η αστική περιοχή, η οποία είναι και σήµερα προσανατολισµένη προς 

την ΕΕΛ και η οποία περιλαµβάνει το σύνολο των περιοχών δυτικά του άξονα 

Θέρµη/Μίκρα. 

• Τα λύµατα από τις ανατολικές (τουριστικές) περιοχές συλλέγονται και 

µεταφέρονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων «Αινεία» του ∆ήµου 

Θερµαϊκού, η οποία τέθηκε σε λειτουργία το 1997. 

• Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η αποχέτευση της Βιοµηχανικής Περιοχής 

Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ), η οποία για µεγάλο χρονικό διάστηµα είχε 

προγραµµατισθεί να συνδεθεί µε την ΕΕΛΘ, ενώ πλέον σήµερα η ΕΥΑΘ έχει 

προκρίνει τη χωριστή επεξεργασία αστικών και βιοµηχανικών αποβλήτων και τα 

υγρά απόβλητα της ΒΙ.ΠΕ.Θ οδηγούνται στην Μονάδα Κατεργασίας 

Αποβλήτων (ΜΚΑ). 

4.3 Το αποχετευτικό δίκτυο µετά το 1990 

4.3.1 Γενικός σχεδιασµός 

Η επεξεργασία των αστικών λυµάτων της ευρύτερης περιοχής της  Θεσσαλονίκης 

καθώς και των Τουριστικών Περιοχών στο ∆ήµο Θερµαϊκού µε την δηµιουργία 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) ήταν επιβεβληµένη και επιτακτική 

ανάγκη γιατί συνεχώς υποβαθµιζόταν η ποιότητα ζωής των κατοίκων της µε την 

ανεξέλεγκτη διάθεσή τους στον αποδέκτη Θερµαϊκό. Η ποσότητα των περίπου 170.000 

λυµάτων που καθηµερινά διατίθεντο στον Θερµαϊκό σε συνδυασµό µε τον µικρό 

κυµατισµό λόγω του κλειστού κόλπου την µη ύπαρξη ισχυρών ρευµάτων και την 

µορφολογία του Κόλπου είχε δηµιουργήσει µέχρι και την δεκαετία του 90’ τεράστιο 

πρόβληµα ρύπανσης. Παράλληλα και η  τεράστια  οικονοµική και τουριστική σηµασία 

του για την πόλη  οδήγησαν τις αρµόδιες αρχές στην κατασκευή ενός βιολογικού 

καθαρισµού και έργων αποχέτευσης µε σκοπό τον καθαρισµό του Θερµαϊκού. 
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4.3.2 Περιοχές εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ  

Η αποχέτευση του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης διακρίνεται σε 

δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα, η οποία αποτελεί αντικείµενο της παρούσας, εκτείνεται 

ανατολικά µέχρι την περιοχή της Θέρµης, περιλαµβάνει το κύριο πολεοδοµικό 

συγκρότηµα και τις δυτικές περιοχές και καταλήγει στο συγκρότηµα της ΕΕΛΘ, στην 

περιοχή της Σίνδου. Η δεύτερη ενότητα εξυπηρετεί τις περιοχές ανατολικά του 

αεροδροµίου και οδηγεί τα λύµατα στην ΕΕΛ Αινείας. 

Παράλληλα η ΕΥΑΘ ΑΕ είναι υπεύθυνη για την λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας 

Αποβλήτων που βρίσκεται εντός της ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης και επεξεργάζεται τα 

βιοµηχανικά απόβλητα της Περιοχής. 

Συνολικά στο δίκτυο ακαθάρτων που καταλήγει στην ΕΕΛΘ περιλαµβάνονται τα δίκτυα 

ακαθάρτων της περιοχής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ ΑΕ ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 

∆ήµου Νεάπολης – Συκεών, ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη, ∆ήµου Καλαµαριάς, ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Θέρµης-Τριαδίου του ∆ήµου Θέρµης, ∆ηµοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου 

και ∆Ε Καλλιθέας του ∆ήµου Ωραιοκάστρου, ∆ήµου Παύλου Μελά, ∆ήµου Κορδελιού-

Ευόσµου, ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης, ∆Ε Εχεδώρου του ∆ήµου ∆έλτα, ∆Ε Αγ. 

Αθανασίου του ∆ήµου Χαλκηδόνας καθώς και 36 αντλιοστάσια. Τα  λύµατα 

οδηγούνται στην ΕΕΛΘ µε τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό µήκους περίπου 16.2km. 

Μετά την επεξεργασία τους τα λύµατα οδηγούνται στον αποδέκτη Θερµαϊκό µε 

υπόγειο και στην συνέχεια δίδυµο υποβρύχιο αγωγό.  

4.3.3 Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)  

Η ΕΕΛΘ (Εικόνα 4.2) παραλαµβάνει µέσω του ΚΑΑ το µεγαλύτερο µέρος των αστικών 

λυµάτων της πόλης της Θεσσαλονίκης, ενώ εξυπηρετεί καθηµερινά µε βυτία 

αποµακρυσµένες περιοχές που δεν καλύπτονται από το αποχετευτικό δίκτυο της 

πόλης. Με τις σηµερινές συνθήκες λειτουργίας της υφίστανται σε καθηµερινή βάση 

επεξεργασία 160.000m3/µέρα. Επίσης, εξυπηρετούνται κατά µέσο όρο περίπου 120 

βυτία την ηµέρα. 

Το Στάδιο Ι των έργων της ΕΕΛΘ, προϋπολογισµού 3,5 δισ. δρχ., ξεκίνησε το 1983 και 

τελείωσε το 1989. Το Στάδιο ΙΙ της  επέκτασης της ΕΕΛΘ ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1995 

µε προϋπολογισµό 11,3 δισ. δρχ. Το κόστος του δεύτερου σταδίου της ΕΕΛΘ και του 

αγωγού διάθεσης (70 εκατ. €) χρηµατοδοτήθηκε από το Ταµείο Συνοχής (85%) και το 

Π∆Ε του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. Η λειτουργία 
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της εγκατάστασης άρχισε το Μάιο του 1992 από τον κατασκευαστή. Η ΕΕΛΘ περιήλθε 

για χρήση στην ΕΥΑΘ Α.Ε. το 2002. Τα λύµατα υφίστανται στην ΕΕΛΘ δευτεροβάθµια 

επεξεργασία µε ταυτόχρονη αποµάκρυνση του αζώτου. Αποδέκτης των βιολογικά 

επεξεργασµένων λυµάτων, όπως αναφέρθηκε ήδη, είναι ο κόλπος της Θεσσαλονίκης. 

Λόγω όµως της πολύ καλής ποιότητάς τους, αλλά µε δεδοµένο της δυνατότητας 

ανακύκλωσής τους ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες διατίθενται για την άρδευση των 

γεωργικών καλλιεργειών της γύρω περιοχής Χαλάστρας-Καλοχωρίου. Παράλληλα τα 

συµπεράσµατα από την συµµετοχή της ΕΥΑΘ σε Ευρωπαϊκό Ερευνητικό πρόγραµµα 

έδειξαν ότι είναι δυνατόν και εφ όσον διατηρηθεί η ποιότητα των εκροών της ΕΕΛΘ 

αυτά να διατίθενται για την  επαναφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής. 

Το ίδιο σηµαντική είναι και η διάθεση της ιλύος της ΕΕΛΘ σαν εδαφοβελτιωτικό για 

χρήση σε γεωργικές καλλιέργειες µία δραστηριότητα που υλοποιείται από την ΕΥΑΘ 

ΑΕ µε επιτυχία τα τελευταία χρόνια. 

Η ΕΕΛΘ περιλαµβάνει τις µονάδες επεξεργασίας και εξοπλισµό που περιγράφονται 

παρακάτω. 
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Εικόνα 4.2 Η ΕΕΛ της Θεσσαλονίκης στο Γαλλικό ποταµό στην περιοχή της Σίνδου 

4.3.3.1 Γραµµή λυµάτων 

Η γραµµή λυµάτων περιλαµβάνει: 

• Φρεάτιο εισόδου 
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• Κοχλιωτό αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης  

• Αντλιοστάσιο υποδοχής λυµάτων από περιοχές ∆ήµου ∆έλτα 

• Μονάδα υποδοχής βοθρολυµάτων 

• Μονάδα απόσµησης ΚΑΑ 

• Εσχάρωση 

• Εξάµµωση/Απολίπανση 

• Μερισµός παροχής 

• Μέτρηση παροχής  

• Μονάδα κροκίδωσης 

• ∆εξαµενή αερισµού µε επιφανειακό αερισµό 

• Πρωτοβάθµια επεξεργασία µε 3 δεξαµενές  καθίζησης  

• ∆ύο κυλινδρικές δεξαµενές οµβρίων υδάτων 

• Τρία κανάλια µέτρησης παροχής τύπου Venturi 

• Τρεις κυλινδρικές πρωτοβάθµιας καθίζησης  

• Αντλιοστάσιο επανακυκλοφορίας της λάσπης 

• Οκτώ ορθογωνικές δεξαµενές ταυτόχρονης νιτροποίησης- απονιτροποίηση 

των λυµάτων 

• Οκτώ κυκλικές δεξαµενές τελικής καθίζησης  

• Απολύµανση λυµάτων  

• Αντλιοστάσιο εξόδου 

• ∆ίδυµος Αγωγός ( υπεδάφιος & υποθαλάσσιος ) διάθεσης στον αποδέκτη 

Θερµαϊκό 

4.3.3.2 Γραµµή ιλύος 

Η γραµµή ιλύος περιλαµβάνει: 
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• Τέσσερις κυκλικές δεξαµενές πάχυνσης βαρύτητας  

• Αναερόβια χώνευση ιλύος µε τρεις κυλινδρικές δεξαµενές  

• Έξι κυλινδρικές δεξαµενές µεταπάχυνσης 

• ∆ευτεροβάθµια πάχυνση ιλύος  

• ∆εξαµενή οµογενοποίησης µίγµατος 

• Μονάδα θερµικής ξήρανσης ιλύος 

4.3.3.3 Αγωγός διάθεσης επεξεργασίας λυµάτων 

Ο δίδυµος αγωγός διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων της ΕΕΛΘ χρησιµοποιείται για 

τη διοχέτευσή τους στον Κόλπο του Θερµαϊκού και περιλαµβάνει: 

• τα χερσαία τµήµατα µήκους 7.800m από την έξοδο της ΕΕΛΘ έως τα φρεάτιο 

εκτροπής και δικλείδων και κατόπιν ως το φρεάτιο φόρτισης στην ακτή. Το 

χερσαίο τµήµα αποτελείται από δύο όµοιους κλάδους και  

• το υποθαλάσσιο τµήµα µε το σύστηµα διάχυσης εντός του κόλπου και σε 

βάθος 25m. Το τµήµα αυτό αποτελείται από δύο όµοιους κλάδους των 2.600m 

ο καθένας οι οποίοι καταλήγουν σε σειρά διαχυτήρων. 

4.3.4 Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΚΑΑ) 

Ο ΚΑΑ µελετήθηκε το 1979 («Οριστική Μελέτη και Αναθεωρητική τοιαύτη Έργων 

Αποχετεύσεως Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης», Μελετητές: Κόµης, Σωτηρίου, 

Κοντός, Γκιουλµπάµπας, Κουκλεϊµάνης, Γεωτεχνική, Γραφείο Μελετών Αναπτύξεως 

Περιβάλλοντος Αγιοβλαστίτη-Μπαντέκα για λογαριασµό του Υ/ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ∆/νση 

Υδραυλικών Έργων) και η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1990 (µε εξαίρεση τον Β΄ 

κλάδο στη δυτική περιοχή, ο οποίος µελετήθηκε µέχρι το 2011 και είναι σήµερα υπό 

κατασκευή). Η παραπάνω µελέτη περιλαµβάνει τον αγωγό, τα φρεάτια συµβολής, τις 

υπερχειλίσεις και τα κύρια αντλιοστάσια και τους καταθλιπτικούς αγωγούς του 

αποχετευτικού δικτύου, τα οποία τροφοδοτούν τον αγωγό. 

Ο ΚΑΑ έχει µήκος 15.812m από την είσοδο στην εγκατάσταση (φρεάτιο Φ36), έως το 

φρεάτιο Φ98. Η διατοµή του είναι στο µεγαλύτερο µήκος κυκλική διαµέτρων D2100, 

D2400 και D2700, στο δε τελευταίο τµήµα του από το φρεάτιο Φ50 και κατάντη και για 

µήκος 4.500m η διατοµή του είναι ελλειπτική αποτελούµενη από δύο ηµικύκλια ακτίνας 
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1,20m, τα οποία απέχουν µεταξύ τους 20cm. Οι κλίσεις του αγωγού κυµαίνονται από 

0,35‰ στο τελευταίο τµήµα των 4.500m έως 0,8‰ στην κεφαλή του. Ενδιάµεσα από το 

φρεάτιο Φ67 έως το Φ78 υπάρχει τµήµα του αγωγού µήκους 2.786m µε ακόµη 

µικρότερη κλίση 0,30‰. Γενικώς οι κλίσεις του αγωγού σε όλο το µήκος του είναι πολύ 

µικρές. Το βάθος τοποθέτησης του αγωγού φθάνει και τα 35,0m και για τον λόγο αυτό 

σε σηµαντικό µήκος του κατασκευάσθηκε σε σήραγγα. Ο κεντρικός αποχετευτικός 

αγωγός είναι επενδεδυµένος στο κάτω τµήµα του µε οξύµαχα τούβλα και στο 

υπόλοιπο τµήµα µε PVC. 

Στη συνέχεια ο ΚΑΑ επεκτάθηκε προς την Ανατολική Θεσσαλονίκη µε σκοπό να 

καλύψει και την περιοχή της Θέρµης. Η επέκταση του αγωγού από το φρεάτιο Φ98 έως 

την διασταύρωση των οδών Βούλγαρη και Λ. Βασ. Όλγας έχει µήκος 1.994m και 

διατοµές D1600 και D1500. Οι κλίσεις του αγωγού είναι από 1,0‰ έως και 21,35‰, 

αλλά το µεγαλύτερο τµήµα έχει κλίσεις από 1,0‰ έως 2,0‰. Ο αγωγός είναι 

τοποθετηµένος σε µέγιστα βάθη 6,0 έως 7,0m. 

Ο κύριος κορµός του ΚΑΑ (ΕΕΛΘ έως Μπότσαρη) κατασκευάστηκε στο πλαίσιο τριών 

εργοληπτικών συµβάσεων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 1990, όπως 

προαναφέρθηκε. Με δεδοµένη όµως την περιορισµένη υδραυλική δυναµικότητα της 

ΕΕΛΘ µέχρι την ολοκλήρωση των έργων Β΄ φάσης, οι περισσότερες συνδέσεις στον 

ΚΑΑ (αντλιοστάσια τροφοδοσίας και φρεάτια εκτροπής) ήταν ανενεργές, ενώ τα 

λύµατα οδηγούντο στη θάλασσα. Οι συνδέσεις στον ΚΑΑ τέθηκαν σταδιακά σε 

λειτουργία µέχρι το 2003.  

∆ιαπιστώνεται εποµένως ότι η εµπειρία πλήρους λειτουργίας του αποχετευτικού 

συστήµατος της ΕΕΛΘ είναι σχετικά πρόσφατη. 

Ο ΚAA, ο οποίος διασχίζει το πολεοδοµικό συγκρότηµα από ανατολικά προς τα 

δυτικά και καταλήγει µε βαρύτητα στην είσοδο της ΕΕΛΘ. Ο ΚΑΑ στην πορεία του 

παράλληλα µε την ακτογραµµή τέµνει όλους τους παλαιότερους αγωγούς, οι οποίοι 

αποχέτευαν τις υψηλότερες περιοχές προς τη θάλασσα. Στα «σηµεία τοµής» έχουν 

κατασκευασθεί τα Φρεάτια Συµβολής, όπου η παροχή ξηρού καιρού εκτρέπεται προς 

τον ΚΑΑ µε βαρύτητα. Καταγράφονται 25 φρεάτια συµβολής (Πίνακας 4.1). Η 

συνήθης διάταξη των έργων συµβολής είναι η τοποθέτηση φρεατίου εκτροπής σε 

υφιστάµενο κλάδο του αποχετευτικού συστήµατος, το οποίο διασταυρώνει κάθετα τον 

ΚΑΑ. Από το φρεάτιο εκτροπής η απορροή οδηγείται σε φρεάτιο υπερχείλισης, από το 

οποίο η απορροή ξηρού καιρού µαζί µε ένα κλάσµα της απορροής οµβρίων 
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οδηγείται προς τον ΚΑΑ, ενώ η υπερβάλλουσα παροχή υπερχειλίζει προς το κατάντη 

τµήµα του αγωγού και οδηγείται προς τον αποδέκτη. Ορισµένα σηµεία συµβολής 

περιλαµβάνουν και µικρό αποθηκευτικό χώρο (<120m3), µε σκοπό την αποθήκευση 

και τελική διάθεση στον ΚΑΑ του πρώτου, ιδιαίτερα βεβαρηµένου τµήµατος της 

απορροής βροχής. 

Η απευθείας διάθεση µικτής απορροής (λυµάτων και οµβρίων) στον αποδέκτη είναι 

αποδεκτός σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς Όρους (Π.Ο.), εφόσον 

επιτυγχάνεται αραίωση των λυµάτων σε ποσοστό 1:5. Προκειµένου να επιτευχθεί ο 

επιθυµητός διαχωρισµός, τα φρεάτια συµβολής είναι εξοπλισµένα µε αγωγούς 

περιορισµένης διατοµής (κατά κανόνα Φ250), οι οποίοι στραγγαλίζουν την παροχή 

προς τον ΚΑΑ. ∆ιαπιστώνεται εποµένως, ότι η ακρίβεια διαχωρισµού δεν µπορεί να 

είναι ικανοποιητική. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει προχωρήσει σε σειρά επεµβάσεων βελτίωσης των 

φρεατίων συµβολής και κατασκευάζει σε ορισµένα σηµεία δεξαµενές ανάσχεσης, οι 

οποίες έχουν στόχο την παραλαβή τµήµατος της υπερβάλλουσας παροχής κατά τη 

διάρκεια της απορροής οµβρίων. 

Πίνακας 4.1 Φρεάτια συµβολής στον ΚΑΑ 

Αριθµός 
Φρεατίου 

Τοποθεσία 
∆ιατοµή 

αγωγού (mm) 
Τρόπος 

σύνδεσης 
Αποχετευόµενη 

περιοχή 
Φ361 Λαχανόκηποι 1.200 απ΄ ευθείας Σίνδος, Αγ. Αθανάσιος 

Φ39 
Λαχανόκηποι 
Χωράφι 

500 απ΄ ευθείας Καλοχώρι 

Φ42 
Συµµαχική οδός 
Λαχανόκηποι 

800 
400 

απ΄ ευθείας 
Ιωνία, συνοικισµός 

«Αγία Σοφία» 

Φ45 
Συµµαχική οδός 
Λαχανόκηποι 
οικόπεδο 

1000 
80 

απ΄ ευθείας 
Κ.Σ. Α4 Χαµηλές 

περιοχές, κρεαταγορά 

Φ482 
Σωληνοδιάδροµος 

ΕΚΟ 
1000 

απ΄ ευθείας, 
θέση υπερ- 
χείλισης ΚΚΑ 

Βιοµ. Περ. ΕΚΟ 

Φ54 ∆ιαλογή Ελευθέριο 500 Vortex Ελευθέριο 

Φ60 
Σχολ.-Π. Λεβέντη 

Ελευθέριο 
400 Vortex Ελευθέριο 

Φ61 
Σχολ.-

Αναπαύσεως 
Ελευθέριο 

400 Vortex Ελευθέριο 

Φ62 
Καραϊσκάκη-
Παπάγου  
Ελευθέριο 

 Vortex Ελευθέριο, Εύοσµος 

Φ63 
Καραόλη-∆ηµητρ. 

Ελευθέριο 
 Vortex Εύοσµος 

                                                 
1 αντικαθίσταται µε αντλιοστάσιο που καταλήγει κατάντη του κοχλιωτού αντλιοστασίου εισόδου 
της ΕΕΛΘ 
2 προβλεπόταν η παραλαβή των προεπεξεργασµένων αποβλήτων της ΕΚΟ και η διαµόρφωση 
υπερχείλισης του ΚΑΑ, έργα τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί 
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Φ64 
Μακεδ.-∆ωδεκ. 

Εύοσµος 
400 Vortex Εύοσµος 

Φ65 
Αριστοτ.-Μακεδ. 

Εύοσµος 
630 
315 

Θάλαµος 
κατακράτησης 

Εύοσµος 

Φ66 
Ε. Βενιζελ.-Πάρκο 

Εύοσµος 

Παραδενδρο-
ποτάµιος 
ωοειδής 

Vortex  

Φ67 
Ε. Βενιζέλου 
Μενεµένη 

Παραδενδρο-
ποτάµιος 
ωοειδής 

Vortex  

Φ74 
Αλκιβιάδους - 
εντός ΟΣΕ 
Αµπελοκ 

2 Χ 1000 + 
400 

Θάλαµος 
κατακράτησης 

Αµπελόκηποι 

Φ76 
Μαργαροπούλου 
∆. Θεσ/νίκης 

500 
800 

απ΄ ευθείας  

Φ78 
Κωλοντάρη-Καλού       

∆. Θεσ/νίκης 
1.000 

Υπερχείλιση 
ΚΑΑ 

 

Φ79 
Αγ. ∆ηµητρίου-

Λαγκαδά  
Παν. Φανερ. 
Μετέωρων 

Vortex Φ600  

Φ87.1 
Σβώλου-ΕΘ. 
Αµύνης 

Αντ/σιο  
Λ. Πύργου και 

2 Χ 350 

Θάλαµος 
κατακράτησης  

Πυρίκαυστος 

Φ89 
Εγνατία-
Βιβλιοθήκη 

Πανεπιστηµίου 
400 Vortex Τοπικός 

Φ92 Εγνατία-Συµεωνίδη 
600 +  
800 

Θάλαµος 
κατακράτησης 

Vortex 
Τούµπα 

Φ94 
Κατσιµίδη-

Παπαναστασίου 
600 

Θάλαµος 
κατακράτησης 

Χαριλάου 

Φ95 
Κων/πόλεως 
Κατσιµίδη 

1000 και  
αντλ/σιο Αρχ. 
Μουσείο 

απ΄ ευθείας  

Φ97 
Σόλωνος-28 
Οκτωβρ 

800 
Θάλαµος 

κατακράτησης 
Τούµπα 

Φ98 
Σόλωνος- 

Μ. Μπότσαρη 

1000 και 
Αντλ/σιο 
Ανάληψης 

απ΄ ευθείας 
Καλαµαριά και 

ανατολική Θεσ/νικη 
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Τα παραλιακά τµήµατα αποχετεύονται µέσω αντλιοστασίων προς το εγγύτερο σηµείο 

του ΚΑΑ.  

Ο ΚΑΑ διαθέτει µια µοναδική θέση υπερχείλισης. Ο υπερχειλιστής είναι διαµορφωµένος 

σαν πλευρική οπή και έχει µήκος 2m. Η υπερχείλιση οδηγείται µέσω του υφιστάµενου 

υποθαλάσσιου αγωγού του Λευκού Πύργου στη θάλασσα ή εναλλακτικά σε 

περίπτωση υπερφόρτισης σε δεύτερο (παλαιότερο) αγωγό που καταλήγει στην 

παραλία. 

Η απαιτούµενη δυναµικότητα του ΚΑΑ έχει υπολογισθεί στο πλαίσιο διαφόρων 

µελετών. Καταρχήν αναφέρονται οι υπολογισµοί της µελέτης (Κόµης και Watson, 

1979), επισηµαίνεται όµως ότι την εποχή εκπόνησης της µελέτης αυτής προβλεπόταν η 

βιοµηχανική περιοχή της Σίνδου να αποχετευτεί δυτικά του Γαλλικού Ποταµού και η 

εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων είχε χωροθετηθεί δυτικά του Αξιού Ποταµού. 

Στο πλαίσιο της ίδιας µελέτης, οι παροχές σχεδιασµού υπολογίστηκαν µε βάση τα 

δεδοµένα παλαιότερης µελέτης οικονοµικής σκοπιµότητας όσον αφορά στις ζώνες 

αποχετεύσεως, µε βάση τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές για τα έτη 1980, 1990 και 

2015. Η παροχή λυµάτων βασίστηκαν στους πληθυσµούς του 2015 ενώ οι παροχές 

οµβρίων στους πληθυσµούς του 1990. Οι παροχές σχεδιασµού που προέκυψαν 

σύµφωνα µε την ανωτέρω µελέτη ήταν: 

• Τµήµα Φ50Ν έως Φ48 Qwatson=6,210m3/sec  

• Τµήµα Φ48 έως Φ45Ν Qwatson=7,248m3/sec  

• Τµήµα Φ45Ν έως Φ36 Qwatson=7,380m3/sec  

• Τµήµα Φ36 έως Σίνδο Qwatson=7,485m3/sec (δεν υλοποιήθηκε λόγω αλλαγής της 

θέσης της ΕΕΛΘ) 

• Τµήµα Σίνδος και δυτικά Qwatson=8,599m3/sec (βλπ. παραπάνω). 

• Άθροισµα των συµβολών προς τον ΚΑΑ: 10m3/s 

Στη συνέχεια η «Προµελέτη επέκτασης και ολοκλήρωσης βιολογικού καθαρισµού 

λυµάτων Θεσσαλονίκης», (ΥΠΕΧΩ∆Ε/∆6, 1992, Μελετητής: Υ∆ΡΟΛΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΕ – Θ. 

ΓΚΟΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ – Γ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΠΡΙΝΤΑΝΚΟ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – 

ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.), εκτίµησε ότι λόγω της µεγάλης έκτασης του δικτύου δεν 

αναµένεται αύξηση της παροχής στον ΚΑΑ πάνω από 8m3/s. 
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Στην «Οριστική µελέτη εξαερισµού του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού» (1997) που 

εκπονήθηκε στα πλαίσια της ανωτέρω µελέτης, ως µέγιστη δυνατή παροχή σε κάθε 

τµήµα του ΚΑΑ ελήφθη το άθροισµα των µέγιστων δυνατών συµβολών στο ανάντη 

τµήµα του κύριου αγωγού. Οι µέγιστες δυνατές παροχές του ΚΑΑ στο τµήµα Φ50Ν 

έως Φ36 που προέκυψαν µε βάση τις µέγιστες δυνατές συµβολές λυµάτων στον ΚΑΑ 

από την ανωτέρω µελέτη είναι:  

• Τµήµα  ανάντη Φ48  QΓκοφα=9,126m3/sec  

• Τµήµα Φ48  έως Φ45 QΓκοφα=10,203m3/sec 

• Τµήµα Φ45  έως Φ36 QΓκοφα=10,370m3/sec 

Στη µελέτη «∆ιαχειριστικό σχέδιο ακαθάρτων και οµβρίων στο αποχετευτικό σύστηµα 

Θεσσαλονίκης», (ΕΥ∆Ε Θεσσαλονίκης, Μελετητής: ΕΝΜ ΕΠΕ – ΕΛΤΕΜΕ ΕΠΕ- ΚΡΡ – AEW 

PLAN GMBH, 1998) έγινε επικαιροποιηµένη εκτίµηση της παροχετευτικότητας των 

συµβολών προς τον ΚΑΑ. Συγκεκριµένα έγιναν υδραυλικοί υπολογισµοί για κάθε 

φρεάτιο συµβολής, έτσι όπως αυτό είναι διαµορφωµένο. Προκύπτει συνολικό 

άθροισµα περίπου 12,5m3/s. Η ταυτόχρονη πλήρης αξιοποίηση της 

παροχετευτικότητας όλων των συµβολών αποτελεί συχνό φαινόµενο και λαµβάνει 

χώρα πρακτικά σε κάθε βροχόπτωση. Προκύπτει η συνεχής αύξηση της φόρτισης του 

ΚΑΑ από τα ανάντη προς τα κατάντη. Ήδη από το τρίτο χιλιόµετρο, περίπου στη θέση 

που βρίσκεται ο υπερχειλιστής του Λ. Πύργου, το άθροισµα των εισροών υπερβαίνει 

την παροχετευτικότητα του ΚΑΑ. Περίπου από το ύψος του έκτου χιλιοµέτρου οι 

εισροές αυξάνονται έντονα. Η δυναµικότητα του αγωγού παραµένει σε σαφώς 

χαµηλότερα επίπεδα. Στο τελευταίο τµήµα του αγωγού η παροχετευτικότητα 

περιορίζεται αισθητά, λόγω της αλλαγής κλίσης του αγωγού. Σε αυτή την περιοχή η 

δυναµικότητα θα ενισχυθεί µε την θέση του Β' κλάδου σε λειτουργία. 

Από τα παραπάνω προκύπτουν συχνά περιστατικά υπερχείλισης κατά τη διάρκεια 

πρακτικά όλων των βροχοπτώσεων, δηλαδή περίπου 47 περιστατικών ετησίως, οι 

οποίες θα πρέπει να διατίθενται µέσω του υπερχειλιστή του Λευκού Πύργου. 

Στο πλαίσιο της µελέτης Β΄ κλάδου του ΚΑΑ έγιναν υδραυλικοί υπολογισµοί µε 

ανοµοιόµορφη ροή  και για τους δύο κλάδους του ΚΑΑ για παροχές Q=5,1m3/s και 

Q=6,9m3/s και για συντελεστές τραχύτητας κατά Manning Κ=70, Κ=62,50 και Κ=55, 

θεωρώντας στάθµη στο φρεάτιο εισόδου της ΕΕΛΘ -0,387, που είναι η στάθµη 

λειτουργίας των αντλιών (FILL POINT) της ΕΕΛΘ.  
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Επίσης έγιναν υδραυλικοί υπολογισµοί υπολογισµού της στάθµης στο φρεάτιο 

εισόδου της ΕΕΛΘ θεωρώντας ανώτατη στάθµη πιεζοµετρικής γραµµής στο φρεάτιο 

Φ50Ν τη στάθµη +3,20, για την οποία δεν υπάρχει υπερχείλιση της ροής των λυµάτων 

από τον ένα κλάδο στον άλλο. Προκύπτει ότι ο ΚΑΑ θα µπορεί να παροχετεύσει 

8,00m3/s, συµπεριλαµβανοµένου και του δεύτερου κλάδου. Ελήφθη υπόψη ότι η 

παροχετευτικότητα του υφισταµένου κλάδου στο κρίσιµο τµήµα (Φ50Ν – Φ36) είναι 

περίπου 5m3/s και εκτιµήθηκε ότι θα πρέπει η παροχετευτικότητα του δεύτερου κλάδου 

να υπερβαίνει τα 3,00m3/s. 

Τελικώς από την ανωτέρω µελέτη προτείνεται η κατασκευή του 2ου κλάδου του ΚΑΑ 

καθώς και δεξαµενής οµβρίων αποθήκευσης και καθίζησης στον ΚΑΑ στην περιοχή 

µεταξύ των φρεατίων 50Ν και 48 όγκου περίπου 7.000m3 ονοµαζόµενη δεξαµενή 

δυτικών προαστίων. Εξετάσθηκε επίσης από τη µελέτη η κατασκευή περιφερειακών 

δεξαµενών υπερβάλλουσας παροχής στις χαµηλές περιοχές, στο ∆ενδροπόταµο και 

στο Κορδελιό. 

Στη µελέτη «Γενικό Ρυθµιστικό Σχέδιο (Μasterplan) αποχετευτικού δικτύου 

Θεσσαλονίκης», (ΕΥ∆Ε Θεσσαλονίκης, Μελετητής: Κ. ΖΕΡΗΣ – Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. – SOCIETA GENERALE DI INGEGNERIA Spa – Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ – ΑΝΤΕΜ ΕΠΕ – ΝΑΜΑ ΑΕ – ΜΑΚΤΕ ΕΠΕ – 

Σύµβουλος: DANISH HYDRAULIC INSTITUTE (DHI), 2001) εξετάσθηκαν διάφορα σενάρια 

λειτουργίας του ΚΑΑ σε συνθήκες ξηρού καιρού καθώς και σε υγρές περιόδους, µε 

βροχόπτωση διαφόρων περιόδων επαναφοράς (π.χ. Τ=10 έτη). Υπογραµµίζεται ότι οι 

αναφορές των τεχνικών µελετών σε µεγάλες περιόδους επαναφοράς, όπως αυτή είναι 

συνήθης στην υδρολογία και προκύπτει από την εφαρµογή µεθόδων στατιστικής 

ανάλυσης ακραίων τιµών, δεν αντιστοιχούν στην πραγµατική συχνότητα φαινοµένων 

υπερφόρτισης και υπερχείλισης του ΚΑΑ, τα οποία είναι προφανώς συχνότερα. 

Για συνθήκες βροχόπτωσης, η µελέτη εξετάζει διάφορα σενάρια, τα οποία 

περιλαµβάνουν την κατασκευή περιφερειακών δεξαµενών (π.χ. στο δεξιό αγωγό 

∆ενδροποτάµου 15.000m3, στο αντλιοστάσιο Λ. Πύργου 30.000m3 και στο 

αντλιοστάσιο Ανάληψης10.000m3 και άλλα σενάρια). 

Συνοψίζοντας, από την ανασκόπηση των υφισταµένων µελετών προκύπτουν τα 

παρακάτω συµπεράσµατα: 

Ο ρόλος του ΚΑΑ και οι παροχές που θα πρέπει να µπορεί να διοχετεύσει έχουν 

διαφοροποιηθεί σηµαντικά κατά την πορεία των µελετών και της υλοποίησης του. 
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Λαµβάνοντας υπόψη ότι: 

• σηµαντικό τµήµα του αποχετευτικού δικτύου είναι παντορροϊκό και ότι δεν είναι 

δυνατό να µετατραπεί σε χωριστικό και 

• λόγω των πολεοδοµικών χαρακτηριστικών της λεκάνης απορροής είναι 

αναπόφευκτο ένα τµήµα της απορροής οµβρίων να αποχετεύεται µέσω του 

δικτύου ακαθάρτων 

είναι προφανές, ότι ο ΚΑΑ θα πρέπει να µπορεί να παραλάβει ένα πεπερασµένο 

τµήµα της απορροής οµβρίων. 

Ο υφιστάµενος κλάδος του ΚΑΑ αρκεί για την παροχή ξηρού καιρού προς την ΕΕΛΘ, 

είναι όµως οριακά ανεπαρκής για να καλύψει τις παροχές µικτής απορροής, για τις 

οποίες έχει σχεδιασθεί η ΕΕΛΘ. 

Ο δεύτερος κλάδος του ΚΑΑ θα µειώσει τις εµφανιζόµενες πιέσεις σε τµήµατα του 

υφιστάµενου ΚΑΑ. Ο δεύτερος κλάδος του ΚΑΑ θα µπορέσει να µειώσει τις 

υπερχειλίσεις στον εσωτερικό Όρµο της Θεσσαλονίκης, εφόσον δοθεί λύση στο 

πρόβληµα διαχείρισης οµβρίων εντός της ΕΕΛΘ, αλλά και της δυναµικότητας του 

υποθαλάσσιου αγωγού. Οι κατασκευαστικές επεµβάσεις στον ΚΑΑ είναι ιδιαίτερα 

δυσχερείς, διότι σε µεγάλο µήκος οδεύει σε ιδιαίτερα µεγάλα βάθη. 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 198531/20-04-2011 («Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων της 

ΚΥΑ 106129/2006 για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης, που 

βρίσκεται στην περιοχή της Σίνδου του Νοµού Θεσσαλονίκης, όσον αφορά στην 

κατασκευή 2ου κλάδου κεντρικού αποχετευτικού αγωγού από το φρεάτιο Φ50Ν έως της 

ΕΕΛ Θεσσαλονίκης, τη διαχείριση της λάσπης και ανανέωση των περιβαλλοντικών 

όρων της ΚΥΑ 141937/2005 για την διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων για 

άρδευση από την ΕΕΛ Θεσσαλονίκης»), προστέθηκαν µεταξύ των άλλων 

(παράγραφος 2 της ΚΥΑ/198531/2011), οι ακόλουθες παράγραφοι στο Κεφάλαιο «δ3. 

Συλλογή και µεταφορά των λυµάτων» της ΚΥΑ 106129/2006: 

• «3.7 Ο δεύτερος κλάδος του ΚΑΑ να κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις βέλτιστες 

λύσεις µε τεχνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Συγκεκριµένα: 

- Η λειτουργία του θα είναι συµπληρωµατική του πρώτου κλάδου κατά τις 

υγρές περιόδους και σε περίπτωση συντήρησης να φέρει το κύριο φορτίο 
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των λυµάτων, ενώ βεβαίως θα καλύπτει και τις µελλοντικές ανάγκες του 

δικτύου αποχέτευσης. 

- Η χάραξη να ακολουθήσει παράλληλη πορεία µε τον πρώτο κλάδο και µε τις 

αναγκαίες τοπικές προσαρµογές 

- Οι οσµές να συγκρατηθούν στην έξοδο του ΚΑΑ και τα απαέρια να τύχουν 

επεξεργασίας σε πλυντιρίδα ή άλλο ισοδύναµο σύστηµα απόδοσης. Για τον 

έλεγχο της παραγόµενης ποσότητας µεθανίου να εγκατασταθεί διάταξη 

µέτρησής του. Με βάση τα στοιχεία που θα συλλέγουν να εξετασθεί η 

σκοπιµότητα πιθανής αξιοποίησης του αερίου για καύση και παραγωγή 

ενέργειας. 

• 3.8 Η ΕΥΑΘ πρέπει να λαµβάνει κάθε απαραίτητο µέτρο για την αποφυγή, όσο 

είναι αυτό εφικτό, των υπερχειλίσεων τόσο από το δίκτυο όσο και από τα 

αντλιοστάσια ιδιαιτέρως στις περιοχές του Λευκού Πύργου και της νέας 

Παραλίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εγκατασταθούν στα αντλιοστάσια 

διατάξεις ασφαλείας και εφεδρικά συστήµατα, προκειµένου να αντιµετωπίζονται 

οι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

• 3.9 Η ΕΥΑΘ οφείλει σε ένα εξάµηνο να υποβάλει στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ λεπτοµερή 

Περιβαλλοντική Έκθεση για τη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου της 

µητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης µε αποτύπωση των ΚΑΑ, των θέσεων 

υπερχείλισης και εκτίµηση των ποσοτήτων ακαθάρτων, τα οποία διαρρέουν 

στο περιβάλλον, χερσαίο και θαλάσσιο. Επίσης θα πρέπει να περιλαµβάνονται 

τα µέτρα ελέγχου του όλου συστήµατος (monitoring) αλλά και τα βασικά 

στοιχεία του προγράµµατος εκσυγχρονισµού της παραγράφου 3.4, στο οποίο 

θα ενταχθεί και ο αδειοδοτούµενος δίδυµος κεντρικός αποχετευτικός αγωγός. 

Στόχος της προσπάθειας αυτής θα πρέπει να είναι η πλήρης εξάλειψη των 

υπερχειλίσεων σε περιπτώσεις βροχής µικρής έντασης, η ριζική βελτίωση της 

κατάστασης σε περιπτώσεις βροχής µέτριας έντασης και η ελαχιστοποίηση των 

υπερχειλίσεων κατά τη διάρκεια εντονότερων καιρικών φαινοµένων». 

Προκειµένου να ανταποκριθεί στις παραπάνω απαιτήσεις η Οριστική µελέτη του Β΄ 

κλάδου προβλέπει τα παρακάτω για τις Συνθήκες Λειτουργίας Ξηρού Καιρού: 

Ο έλεγχος της λειτουργίας των δύο αγωγών θα γίνεται µε τα θυροφράγµατα ανάντη 

(Φ50Ν) και κατάντη (Φ36, Φ36Α) ώστε να λειτουργούν οι δύο αγωγοί ανεξάρτητα για 
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λόγους συντήρησης, µε θέση εκτός λειτουργίας, κατά περίπτωση, του ενός από τους 

δύο. 

Ο 2ος κλάδος θα είναι εκτός λειτουργίας και θα ενεργοποιείται µόνο για συντήρηση 

του 1ου κλάδου ή για να παραληφθούν µεγάλες παροχές υγρού καιρού, οπότε και θα 

ανοίγουν τα θυροφράγµατα. Η λειτουργία των θυροφραγµάτων του 2ου κλάδου 

µπορεί να γίνεται  

• χειροκίνητα (τοπική εντολή ηλεκτροκίνητων θυροφραγµάτων) και  

• µε αυτόµατο άνοιγµα των θυροφραγµάτων µε εντολή µετά από µέτρηση της 

ανάντη στάθµης ή µεγάλης παροχής ή και τα δύο.  

Με βάση τη στάθµη λειτουργίας των αντλιών (FILL POINT) στο φρεάτιο εισόδου της 

ΕΕΛΘ (-0,387 m) και θεωρώντας παροχή ξηρού καιρού 5,1m3/s, όσο η δυναµικότητα 

της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛΘ), ο αγωγός του 2ου κλάδου ΚΑΑ 

λειτουργεί µε ελεύθερη ροή και δεν υπάρχει υπερχείλιση των λυµάτων στο Φρεάτιο 

Φ50Ν, ακόµα και για συντελεστή τραχύτητας κατά Manning Κ=55, µε µόνη τη 

λειτουργία του 2ου κλάδου.  

Για την µελλοντική πλήρη δυναµικότητα των αντλιών 6,9m3/s, ο αγωγός του 2ου 

κλάδου ΚΑΑ λειτουργεί επίσης µε ελεύθερη ροή και δεν υπάρχει υπερχείλιση των 

λυµάτων στο Φρεάτιο Φ50Ν, για συντελεστές τραχύτητας κατά Manning Κ=70 και 

Κ=62,50. Επειδή για Κ=55 (αυξηµένη τραχύτητα π.χ. λόγω ιζηµάτων ή εισδοχής 

αντικειµένων στον αγωγό) υπάρχει υπερχείλιση στο φρεάτιο Φ50Ν στον 1ο κλάδο, για 

παροχή άνω των 6,0 m3/s θα ενεργοποιείται και ο 1ος κλάδος µε λειτουργία των 

θυροφραγµάτων (ανάντη στο Φ50Ν και κατάντη στην ΕΕΛΘ). 

Με βάση τη στάθµη -0,387 στο φρεάτιο εισόδου της ΕΕΛΘ, και θεωρώντας παροχή 

ξηρού καιρού 5,1m3/s, τότε ο υφιστάµενος αγωγός του 1ου κλάδου ΚΑΑ λειτουργεί µε 

ελεύθερη ροή µέχρι ένα σηµείο και στη συνέχεια τίθεται υπό πίεση µέχρι το φρεάτιο 

Φ50Ν. ∆εν υπάρχει υπερχείλιση των λυµάτων στο Φρεάτιο Φ50Ν, για συντελεστή 

τραχύτητας κατά Manning µέχρι Κ=62,50, µε µόνη τη λειτουργία του 1ου κλάδου. Για 

Κ=55 (αυξηµένη τραχύτητα) υπάρχει υπερχείλιση στο φρεάτιο Φ50Ν στον 2ο κλάδο για 

παροχές άνω των 4,5m3/s και θα ενεργοποιείται ο 2ος κλάδος λειτουργώντας τα 

θυροφράγµατα (ανάντη στο Φ50Ν και κατάντη στο Φ36Α). 

Για την µελλοντική πλήρη δυναµικότητα της ΕΕΛΘ 6,9m3/s, ο αγωγός του 1ου κλάδου 

ΚΑΑ λειτουργεί επίσης µε ελεύθερη ροή µέχρι ένα σηµείο και στη συνέχεια τίθεται υπό 
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πίεση µέχρι το φρεάτιο Φ50Ν, όπου υπάρχει υπερχείλιση των λυµάτων στον 2ο κλάδο. 

Εποµένως κατά τη µελλοντική πλήρη δυναµικότητα των 6,9m3/s είτε θα τίθεται σε 

λειτουργία µόνο ο 2ος κλάδος, είτε θα λειτουργούν και οι δύο κλάδοι, πάντα µε βάση τη 

λειτουργία των θυροφραγµάτων (ανάντη στο Φ50Ν και κατάντη στο Φ36Α και στην 

ΕΕΛΘ. 

Σε περίπτωση λειτουργίας του 2ου κλάδου και ανόδου της στάθµης στο φρεάτιο 

εισόδου της ΕΕΛΘ πάνω από το +1,70, τότε θα ενεργοποιείται και ο 1ος κλάδος 

λειτουργώντας τα θυροφράγµατα (ανάντη στο Φ50Ν και κατάντη στην ΕΕΛΘ). 

Οι απαιτήσεις τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων έχουν ληφθεί υπόψη στην 

Οριστική Μελέτη του Β΄ κλάδου του ΚΑΑ, ως εξής: 

• Όσον αφορά στην υδραυλική λειτουργία, ο 2ος κλάδος του ΚΑΑ κατάντη του 

φρεατίου Φ50Ν µέχρι την ΕΕΛΘ θα λειτουργεί συµπληρωµατικά του 

υφισταµένου 1ου κλάδου µόνο σε περιόδους υγρού καιρού, ή/και για την 

κάλυψη στο µέλλον των αναγκών αποχέτευσης ακαθάρτων της ευρύτερης 

περιοχής του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης. Ο έλεγχος της 

λειτουργίας των δύο αγωγών θα γίνεται µε θυροφράγµατα ανάντη, στο 

φρεάτιο Φ50Ν και κατάντη στο φρεάτιο Φ36 ώστε να λειτουργούν οι δύο 

αγωγοί και ανεξάρτητα για λόγους συντήρησης, θέτοντας εκτός λειτουργίας 

κατά περίπτωση τον έα από τους δύο. 

• Η εγκατάσταση των έργων της Μονάδας Απόσµησης θα χωροθετηθεί εντός 

του χώρου της ΕΕΛΘ, και περιγράφεται στο αντίστοιχο σηµείο. 

4.3.5 Αντλιοστάσια λυµάτων 

Η λεκάνη απορροής εξυπηρετείται από συνολικά 36 αντλιοστάσια λυµάτων, τα οποία 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4.2). Αναφέρεται η κωδική 

ονοµασία του αντλιοστασίου και ο αριθµός των εγκατεστηµένων καθώς και ο 

αριθµός των αντλιών που λειτουργούν για την άντληση της παροχής ξηρού καιρού. 

Αναφέρεται επίσης η ηλικία κάθε αντλιοστασίου (προφανώς αντλίες έχουν 

αντικατασταθεί στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα). Επιπλέον αναφέρονται η παροχή 

και το µανοµετρικό κάθε αντλίας και καταγράφεται η ύπαρξη εσχάρας (αυτόµατης Α ή 

χειροκίνητης Χ). Όσον αφορά στην τροφοδοσία ισχύος αναφέρεται η ύπαρξη 

δεύτερης γραµµής τροφοδοσίας από το δηµόσιο δίκτυο ή η διαθεσιµότητα Η/Ζ. 
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Όλα τα αντλιοστάσια ελέγχονται από το Κέντρο Ελέγχου µέσω δύο συστηµάτων 

τηλεµετρίας/τηλελέγχου (SCADA). Μεταφέρονται ενδείξεις λειτουργίας/παύσης/ 

βλάβης, στάθµης λυµάτων, έντασης τροφοδοσίας ισχύος κάθε κινητήρα.  

Οι ισχύοντες περιβαλλοντικοί όροι και συγκεκριµένα η παράγραφος 3.4 της ΚΥΑ 

106129/25.10.2006 απαιτούν τα παρακάτω: 

• "...3.4 Στα αντλιοστάσια προσαγωγής των ακαθάρτων, θα πρέπει να γίνονται 

οι απαραίτητες προβλέψεις για την αποφυγή πληµµυρίσµατος κατά τη διάρκεια 

ισχυρών βροχοπτώσεων [πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων και δεξαµενών 

υπερχείλισης, κατάλληλος σχεδιασµός για την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων 

υπερχείλισης, ώστε να προστατεύεται επαρκώς το θαλάσσιο περιβάλλον (σχετ. 

8)] και την αποφυγή έκλυσης δυσοσµιών (σωστός σχεδιασµός των 

αντλιοστασίων µε την εφαρµογή συστηµάτων αερισµού και απόσµησης, όπου 

αυτό είναι αναγκαίο µε βάση τη χρήση της ευρύτερης περιοχής).  

Ειδικότερα σε κάθε αντλιοστάσιο προσαγωγής ακαθάρτων: 

- Να τοποθετηθεί ανοξείδωτη εσχάρα (χειροκαθαριζόµενη) στο φρεάτιο 

εισόδου του, ώστε να αποµακρύνονται τα µεγάλα αντικείµενα. 

- Να υπάρχει αναδευτήρας για αποφυγή καθιζήσεων στο φρεάτιο 

συγκέντρωσης των λυµάτων προς άντληση (υγρός θάλαµος). 

- Να υπάρχει η κατάλληλη εφεδρεία αντλιών. 

- Να προβλεφθεί σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχου. 

Γενικότερα η ΕΥΑΘ οφείλει να εφαρµόζει πρόγραµµα εκσυγχρονισµού των 

δικτύων και των αντλιοστασίων, το οποίο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

ανάγκες περιβαλλοντικής προστασίας. Το Πρόγραµµα αυτό να κοινοποιείται 

και στη ∆/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Θεσ/νίκης (σχετ. 47). ...". 

Σηµειώνεται ότι το (σχετ. 8) της παραπάνω ΚΥΑ είναι το Π.∆. 55/11.3.98 (ΦΕΚ 

58/Α/20.3.1998) «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος». 
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Πίνακας 4.2 Αντλιοστάσια αποχέτευσης Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης 

Α/Α Κωδικός Ηλικία 
Περιοχή Τύπος Αντλίες 

∆ιπλός 
θάλαµος 

Σχάρες 
∆εύτερη 
παροχή 
ισχύος 

Η/Ζ 
 Ξηρός Υγρός Εγκατεστηµένες Εφεδρικές 

Κανονικά σε 
λειτουργία 

Παροχή Μανοµετρικό 

1 ΑΑ1 10-20 
Λιµάνι 

(Εκκλησάκι) 
√  2 1 2 400 6,6 √ ΝΑΙ - Α   

2 ΑΑ2 10-20 
Λιµάνι 

(Μουσείο 
Ύδρευσης) 

√  4 1 1 560 10 √ ΝΑΙ - Α   

3 ΑΑ3 10-20 ∆ενδρ/τάµος √  4   1 900 6,5 √ ΟΧΙ   
4 ΑΑ4 10-20 Καλοχώρο √   3   1.400 14 √    

5 ΑΑ5 > 20 
Λιµάνι 

(αποθήκη Α) 
√   4 2 1 612 28,8 √ ΟΧΙ √  

6 ΑΑ6 > 20 
Λευκού 
Πύργου 

√  5 2 2 670 20,8 √ ΟΧΙ √  

7 ΑΑ7 > 20 
Μακεδονία 
Παλλάς 

√   3 1 3 105 10  ΝΑΙ - Χ   √ 

8 ΑΑ8 > 20 
Μακεδονία 
Παλλάς 

√   3 1 2 240 12  ΝΑΙ - Χ  √ 

9 ΑΑ9 > 20 Interni √   4 1 2 320 15  ΝΑΙ - Χ   √ 

10 ΑΑ10 > 20 Πάρκο Φωκά √   4 2 2 
2 X 270 & 
2X340 

10,5  ΝΑΙ - Χ   √ 

11 ΑΑ11 > 20 
Αρχαι/κό 
Μουσείο 

 √ 4   1 281 3,9 √ ΟΧΙ √   

12 ΑΑ12 > 20 Αναλήψεως √   5   2 1.252 18 √ ΟΧΙ √  

13 ΑΑ13 > 20 Σοφούλη √   5 1  2 
530 
470 

6 
6 

√ ΟΧΙ √  

14 ΑΑ14 > 20 Χαµόδρακα √   2 1 1 540 30  ΝΑΙ - Χ   
15 ΑΑ15 > 20 Χαράς √   2   1 232 13  ΝΑΙ - Χ   
16 ΑΑ17 5-10 Φοίνικα  √ 4   1 774 48  ΝΑΙ - Χ   √ 
17 ΑΑ18 5-10 Αγαπητού  √ 3   1 774 32  ΝΑΙ - Χ   √ 

18 ΑΑ19 5-10 
Κάτω 

Πανοράµατο
ς 

 √ 3   1 230 34  ΝΑΙ - Χ     

19 ΑΑ20 > 20 
Πανοράµατο

ς 
 √ 2   1 165 22  ΟΧΙ   √ 

20 ΑΑ32 10-20 Πυλαίας  √ 1   1 180 6  ΟΧΙ     

21 ΑΑ33 10-20 Φιλύρου   
2 
2 

 1 
65 
75 

40 
40 

 ΝΑΙ - Χ  √ 

22 ΑΑ34 < 5 
Παλαιοκάστρ

ου 
 √ 2   1 180 32  ΟΧΙ   

23 ΑΑ35 10-20 
Ωραιοκάστρο

υ 
 √ 2  2 1 85 17,5  ΟΧΙ   
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Α/Α Κωδικός Ηλικία 
Περιοχή Τύπος Αντλίες 

∆ιπλός 
θάλαµος 

Σχάρες 
∆εύτερη 
παροχή 
ισχύος 

Η/Ζ 
 Ξηρός Υγρός Εγκατεστηµένες Εφεδρικές 

Κανονικά σε 
λειτουργία 

Παροχή Μανοµετρικό 

1 ΑΑ1 10-20 
Λιµάνι 

(Εκκλησάκι) 
√  2 1 2 400 6,6 √ ΝΑΙ - Α   

24 ΑΑ36Λ 5-10 
Καλοχωρίου 
Λυµάτων 

 √ 4   1 1.080 33,5 √ ΝΑΙ - Α   √ 

25 ΑΑ37 10-20 Καλοχώρι  √ 2   1 1 160 5  ΟΧΙ   
26 AA41 10-20 ΤΕΙ ΣΙΝ∆ΟΥ   √ 4   1 360 17  ΟΧΙ   

27 ΑΑ44 10-20 
∆ενδροποτάµ

ου 3 
 √ 2   1 310 8  ΟΧΙ   

28 ΑΑ45 10-20 
∆ενδροποτάµ

ου 1 
 √ 2   1 420 13  ΝΑΙ - Χ   

29 ΑΑ46 10-20 
∆ενδροποτάµ

ου 2 
 √ 2     342 6  ΟΧΙ   

30 ΑΑ48 < 5 Συκεών  √ 2   1 21 15  ΝΑΙ - Χ   
31 ΑΑ49 10-20 Τριανδρίας  √ 1   1 68 8  ΟΧΙ   
32 ΑΑ50 < 5 ΚΤΕΟ  √ 2   1 190 7,5  ΝΑΙ - Χ   
33 ΑΑ51 < 5 ∆ραγούµη  √ 2   1 210 35  ΝΑΙ - Χ   √ 
34 ΑΑ52D < 5 Πεύκα  √ 4   1 395 55 √ ΝΑΙ - Χ   √ 
35 AA53 < 5 Πανόραµα  √ 2   1 27,8 12  ΟΧΙ     

36 ΑΑ55 < 5 
Σίνδος ( 
ΕΕΛΘ) 

 √     1 420 9  ΟΧΙ   √ 
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∆ιαπιστώνονται τα παρακάτω: 

• Οι εργασίες συντήρησης των αντλιοστασίων από την ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά τα 

τελευταία χρόνια αφορούν κυρίως την αντικατάσταση αντλιών παλαιάς 

τεχνολογίας και των συλλεκτών κατάθλιψης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται στο 

µεγαλύτερο δυνατό βαθµό η εφεδρική λειτουργία των καταθλιπτικών αγωγών. 

• Πολλά αντλιοστάσια και ειδικά τα παραλιακά κατασκευάστηκαν παλαιότερα και 

δεν πληρούν ουσιώδεις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών όρων. ∆εν 

περιλαµβάνουν δεξαµενές κατακράτησης ή διπλούς θαλάµους αναρρόφησης. 

Συγκεκριµένα δεξαµενή κατακράτησης δεν υπάρχει πρακτικά σε κανένα 

αντλιοστάσιο, ενώ διπλός θάλαµος αναρρόφησης υπάρχει σε έντεκα από τα 

τριάντα έξι αντλιοστάσια. Ακόµα και σε αυτά τα αντλιοστάσια που είναι 

διαθέσιµοι δύο θάλαµοι αναρρόφησης, η τροφοδοσία δεν είναι διαµορφωµένη 

µε τρόπο που να επιτρέπει την αποµόνωση του ενός θαλάµου για καθαρισµό 

και συντήρηση. ∆εδοµένου ότι τα περισσότερα αντλιοστάσια είναι 

κατασκευασµένα υπό συνθήκες στενότητας χώρου, είναι ιδιαίτερα δυσχερής η 

εξεύρεση χώρου για την κατασκευή δεξαµενής κατακράτησης ή την επέκταση 

του θαλάµου αναρρόφησης. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει εντάξει τα έργα αυτά στο 

επιχειρηµατικό σχέδιο. Είναι προφανές, ότι οι επεµβάσεις θα πρέπει να 

προγραµµατισθούν και να υλοποιηθούν σταδιακά. 

• Το δίκτυο αποχέτευσης εµφανίζει µεγάλα φορτία στερεών (φερτών), όπως 

χαλίκια και άµµος. Τα στερεά αυτά δεν κατακρατούνται από εσχάρες, ενώ 

προωθούνται µέσα από τους αγωγούς σε συνθήκες παροχής αιχµής, όπως 

π.χ. κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Πηγές αυτών των υλικών είναι 

ανεπιθύµητες εισροές στο δίκτυο ρευµάτων που δεν πληρούν τους όρους του 

Κανονισµού Αποχέτευσης, εισροές από παρακείµενες κοίτες και εισροές από 

σηµεία, όπου οι αγωγοί έχουν υποστεί ζηµία (θραύση) ή έχουν καταστραφεί 

από παρακείµενες κατασκευές. Ο εντοπισµός των σηµείων αυτών και η 

αποκατάσταση των ζηµιών είναι χρονοβόρος. 

• Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι συχνές εµφράξεις σε αγωγούς, οι οποίες µε 

τη σειρά τους οδηγούν σε πρόωρη ενεργοποίηση των φρεατίων εκτροπής και 

των υπερχειλιστών.  

• Τα φερτά συγκεντρώνονται στα αντλιοστάσια. Πρέπει να αποµακρύνονται 

τακτικά, διότι σε αντίθετη περίπτωση θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία 
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των αντλιοστασίων. Σε ορισµένα αντλιοστάσια είναι απαραίτητη η εκτροπή των 

λυµάτων προς τον αποδέκτη, προκειµένου να εκτελεσθούν οι παραπάνω 

προγραµµατισµένες εργασίες συντήρησης,  

• Όσον αφορά τον αριθµό των αντλιών, όλα τα αντλιοστάσια εµπεριέχουν 

ικανοποιητική εφεδρεία, η οποία ορίζεται σε 50% της δυναµικότητας τους ή 

τουλάχιστον µία λειτουργική εφεδρική µονάδα. 

• Περίπου το 50% των αντλιοστασίων δεν καλύπτονται από εφεδρική τροφοδοσία 

ισχύος ή ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Προβλέπεται η διασφάλιση εφεδρικής 

τροφοδοσίας ή εναλλακτικά η εγκατάσταση ηλεκτροπαγωγού ζεύγους σε όλα 

τα αντλιοστάσια εντός τριών ετών. 

Τα αντλιοστάσια διαθέτουν ηλεκτροκίνητες αντλίες οι οποίες λειτουργούν αυτόµατα, 

δηλ. η έναρξη και η παύση λειτουργίας τους γίνεται µέσω ηλεκτρονικών αισθητηρίων 

στάθµης ανάλογα µε τα επιθυµητά όρια. Ο έλεγχος της λειτουργίας τους γίνεται µέσω 

δύο Σύγχρονων Συστηµάτων Τηλελέγχου - Τηλεχειρισµού. Αυτά τα συστήµατα 

λειτουργούν µε προγραµµατιζόµενους λογικούς ελεγκτές (PLC) στους τοπικούς 

σταθµούς των αντλιοστασίων, µέσω των οποίων γίνεται ο έλεγχος της διεργασίας. Το 

σύνολο των αυτοµατισµών των αντλιοστασίων είναι ασύρµατα δικτυωµένο µε το 

Κέντρο Ελέγχου, στο οποίο λαµβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την 

επιτήρησή τους. Στο Κέντρο Ελέγχου υπάρχουν δύο υπολογιστές µε τον κατάλληλο 

εξοπλισµό (ποµποδέκτες, µόντεµ, κεραίες κ.λπ.), και το κατάλληλο λογισµικό, από 

όπου και διενεργείται ο έλεγχος της λειτουργίας και των βλαβών κι ο τηλεχειρισµός, 

ώστε τα αντλιοστάσια να δουλεύουν απρόσκοπτα επί 24ώρου βάσεως. Για τη 

συντήρηση των αντλιοστασίων πραγµατοποιούνται οι απαραίτητοι προληπτικοί ή 

έκτακτοι καθαρισµοί. 

Το Κέντρο Ελέγχου στεγάζεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Interni (Νέα 

Παραλία), όπου θα εγκατασταθεί εξίσου και η κεντρική µονάδα διαχείρισης και ελέγχου 

του συστήµατος Real-t-SO. Στον ίδιο χώρο στεγάζονται και τα συνεργεία του Τµήµατος 

Λειτουργίας, Συντήρησης και Επισκευής των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης. 

Για την περαιτέρω µείωση της ποσότητας που αναγκαστικά εκτρέπεται απαιτούνται 

εκτεταµένα κατασκευαστικά έργα και εξασφάλιση γης µέσα στον αστικό ιστό. 

Πρόκειται εποµένως για χρονοβόρες διαδικασίες. Μέχρι την ολοκλήρωση των έργων 

αυτών, η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα εκτελεί τις εργασίες συντήρησης στον συντοµότερο δυνατό 

χρόνο και σε περιόδους χαµηλών παροχών (π.χ. κατά τη διάρκεια της νύχτας).  
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Κεντρικά σηµεία του δικτύου, όπως αντλιοστάσια λυµάτων και φρεάτια εκτροπής 

λειτουργούν σύµφωνα µε τη µελέτη και τον τρόπο κατασκευής, ενώ η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα 

συνεχίσει επεµβάσεις και βελτιώσεις του εξοπλισµού στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό. 

Σηµειώνεται όµως ότι δοµικές εργασίες µεγάλης έκτασης (όπως π.χ. κατασκευή 

υπογείων δεξαµενών, µερισµός θαλάµων αναρρόφησης, κτλ.) είναι ιδιαίτερα 

δυσχερείς λόγω του πυκνού αστικού ιστού και της διαθεσιµότητας γης. 

Σε περιπτώσεις προγραµµατισµένης ή έκτακτης συντήρησης, είναι πιθανόν λύµατα να 

διαφύγουν στον αποδέκτη, εφόσον η µελέτη του εκάστοτε έργου δεν περιλαµβάνει 

σχετική πρόβλεψη για την αποθήκευση τους. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. οφείλει να περιορίσει τη 

διαφυγή στον αποδέκτη στην ελάχιστη δυνατή ποσότητα και για το ελάχιστο δυνατό 

διάστηµα (π.χ. εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες, δηλαδή κατά τη διάρκεια µειωµένων 

παροχών, εκτεταµένες εργασίες συντήρησης να προγραµµατίζονται εκτός της 

κολυµβητικής περιόδου). 

4.3.6 Γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών (GIS) 

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι η ΕΥΑΘ παρέλαβε εκτεταµένα δίκτυα, τα οποία 

κατασκευάστηκαν σε διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης της πόλης, από διάφορους 

φορείς και µε διαφορετικούς ανά περίοδο στόχους. Η συστηµατοποίηση και ενιαία 

οργάνωση των πληροφοριών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συντήρηση και 

την επέκταση των δικτύων, αλλά και για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που 

διαπιστώνονται σήµερα. 

Για το σκοπό αυτό η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει αναπτύξει Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα 

(Geographical Information System - GIS), το οποίο καλύπτει το δίκτυο αποχέτευσης 

και το δίκτυο ύδρευσης. Πρόκειται για ένα εργαλείο επεξεργασίας, οργάνωσης, 

διάθεσης και συνδυασµού µεγάλου όγκου πληροφοριών, µε δυνατότητα 

ταυτόχρονης απεικόνισης της πληροφορίας στο χώρο µε τη µορφή ψηφιακών 

χαρτών. 

Η αποτύπωση του αποχετευτικού δικτύου έχει ολοκληρωθεί και το περιεχόµενο της 

βάσης δεδοµένων ελέγχεται και διορθώνεται µε βάση επί τόπου επισκέψεις και 

διευκρινίσεις των συνεργείων συντήρησης. Την περίοδο αυτή διασταυρώνονται 

στοιχεία διασύνδεσης φρεατίων εκτροπής και αντλιοστασίων, έτσι ώστε να 

αποτυπωθούν οι υπολεκάνες απορροής µε ικανοποιητική ακρίβεια. 
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Για την αποτελεσµατική, ασφαλή και γρήγορη λειτουργία του συστήµατος 

ενσωµατώνονται συνεχώς οι τελευταίες τεχνολογίες του χώρου των GIS όπως 

Σχεσιακή Βάση ∆εδοµένων (RDBMS), Multi User Environment (ArcSDE) και Internet Map 

Server (ArcGIS Server). 

4.3.7 ΕΕΛ «Αινεία» 

Η «Αινεία» (Εικόνα 4.3) δέχεται προς το παρόν ένα µέρος των αστικών λυµάτων από 

τους δήµους Θερµαϊκού και Νέας Μηχανιώνας,  καθώς και µεγάλο αριθµό βυτίων 

καθηµερινά, ενώ µε την ολοκλήρωση των αποχετευτικών δικτύων θα καλύψει όλες τις 

τουριστικές περιοχές. Η εγκατάσταση µπορεί να επεξεργάζεται στο πρώτο στάδιο 

σχεδιασµού της α’ φάσης 29.000m3/µέρα.  

Αρχικά επεξεργαζόταν µικρές ποσότητες αστικών λυµάτων των ανωτέρω ∆ήµων 

µέσω δικτύου , αλλά κυρίως βοθρολύµατα, τα οποία οδηγούνταν εκεί µε βυτιοφόρα 

οχήµατα. Σηµειώνεται ότι ήδη σήµερα λειτουργούν ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός 

των Τουριστικών περιοχών, τα οκτώ νέα αντλιοστάσια, καθώς και το αποχετευτικό 

δίκτυο των άνω της οδού Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας περιοχών του ∆ήµου 

Θερµαϊκού, τα λύµατα των οποίων οδηγούνται στην «Αινεία» προς επεξεργασία. 

Σήµερα επεξεργάζονται στην ΕΕΛ «Αινεία» µε δευτεροβάθµια βιολογική επεξεργασία και 

ταυτόχρονη αποµάκρυνση αζώτου και απολύµανση κατά µέσο όρο 2.500m3/µέρα 

βοθρολύµατα και 5.000m3/µέρα αστικά λύµατα µε πολύ καλά αποτελέσµατα. 

 

Εικόνα 4.3 Η ΕΕΛ «Αινεία» στη Νέα Μηχανιώνα 

4.3.8 Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) στη ΒΙΠΕΘ 

Η ΜΚΑ (Εικόνα 4.4) της ΒΙΠΕΘ περιήλθε για χρήση στην ΕΥΑΘ Α.Ε. το 2003 και ι 

επεξεργάζεται  περί τα 10.000 - 15.000m /ηµέρα υγρά απόβλητα από τις 
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εγκατεστηµένες βιοµηχανικές και ενεργοβόρες µονάδες που βρίσκονται εντός της 

ΒΙΠΕΘ. Τα υγρά απόβλητα υφίστανται επεξεργασία και στην συνέχεια διατίθενται µέσω 

ανοικτής τάφρου στον Θερµαϊκό.  

Αυτή την περίοδο έχει εγκριθεί η Τεχνική Ανασυγκρότησή της έτσι να βελτιωθεί η όλη 

διαδικασία επεξεργασίας. 

 

Εικόνα 4.4 Η Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων στη ΒΙΠΕΘ 

4.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η διαχείριση και επεξεργασία των αστικών λυµάτων και υγρών βιοµηχανικών 

αποβλήτων στο ευρύτερο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης διέπεται από 

µία σειρά νοµοθεσιών και υπουργικών/νοµαρχιακών αποφάσεων, εναρµονισµένων 

µε τις σχετικές περιβαλλοντικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Βασικός σκοπός είναι  η 

προστασία του περιβάλλοντος και  πιο ειδικά η  προστασία του τελικού αποδέκτη 

διάθεσης των εκροών από τις ΕΕΛ που είναι ο Θερµαϊκός κόλπος. Αυτό επιτυγχάνεται 

µε την όσο το δυνατόν πληρέστερη συλλογή και βελτιωµένη επεξεργασία (µε 

παράλληλη αποµάκρυνση των θρεπτικών στοιχείων) του συνόλου των λυµάτων του 

ευρύτερου Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης καθώς και των υγρών 

βιοµηχανικών αποβλήτων από τις βιοµηχανίες που είναι εγκατεστηµένες σε αυτό. 

Παράλληλα δίνεται φροντίδα µέσω των αδειοδοτήσεων λειτουργίας των 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας για την προστασία του Περιβάλλοντος µε την συνεχή 

παρακολούθηση της ποιοτικής και περιβαλλοντικής απόδοσης των ανωτέρω έργων. 

Η ανακήρυξη του Θερµαϊκού ως «ευαίσθητου αποδέκτη», που αποτελεί πηγή ζωής 
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πολλών δραστηριοτήτων στην περιοχή, απαιτεί  ιδιαίτερη φροντίδα και προστασία. Για 

το λόγο αυτόν υπάρχει συνεχής προσπάθεια και της ΕΥΑΘ Α.Ε., σε συνεργασία  µε 

άλλους κρατικούς και ερευνητικούς φορείς, για την κατασκευή νέων έργων, τη 

βελτίωση και επέκταση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων, την εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών και την εφαρµογή όλων των µέτρων που προστατεύουν τον αποδέκτη 

Θερµαϊκό. 

Οι κυριότερες  βασικές νοµοθετικές ρυθµίσεις που σχετίζονται µε την διάθεση λυµάτων 

στον αποδέκτη Θερµαϊκό είναι: 

• Η ΚΥΑ 5673/400/97 ΦΕΚ 192Β/14-3-97 «Μέτρα και όρο για την επεξεργασία των 

αστικών λυµάτων» και αποτελεί την εναρµόνιση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

91/271 /ΕΟΚ . Με την απόφαση αυτή  γίνεται αναφορά στις προϋποθέσεις και 

τα όρια διάθεσης αστικών λυµάτων στον αποδέκτη, ανάλογα αν έχει 

χαρακτηριστεί ως ευαίσθητος ή λιγότερο ευαίσθητος, αλλά και στις 

προϋποθέσεις διάθεσής των λυµάτων από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας. 

• Η Απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης 30/οικ.2885 (ΦΕΚ Β - 15 Ιουλίου 2010) 

για τον «Καθορισµό της χρήσης των επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων 

για την διάθεση λυµάτων και υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων σε κάθε 

αποδέκτη του Ν. Θεσσαλονίκης». 

• Η ΚΥΑ28885/ΦΕΚ 1079-2010, µε την οποία διαµορφώνεται ειδικότερα το πλαίσιο 

για τη διάθεση των λυµάτων στους αποδέκτες στην ευρύτερη περιοχή του Ν. 

Θεσσαλονίκης και ορίζεται ως ευαίσθητος αποδέκτης ο Θερµαϊκός Κόλπος, 

που αποτελεί και το αντικείµενο εφαρµογής του Real-t-SO.  

4.4.1 Περιβαλλοντικοί όροι για την ΕΕΛΘ 

Για την λειτουργία της ΕΕΛΘ από το ξεκίνηµά της ήταν αναγκαία σειρά αδειοδοτήσεων 

και  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων µε αποτέλεσµα να είναι συνεπής στις εκάστοτε 

απαιτήσεις της. Ειδικά οι πιο πρόσφατες εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων 

αναφέρονται στις πιο κάτω ΚΥΑ: 

• Η ΚΥΑ 106129/25-10-2006 µε την οποία ανανεώθηκαν το 2006 οι 

Περιβαλλοντικοί Όροι. Πρώτο σηµείο ενδιαφέροντος των όρων αυτών 

αποτελούν τα επιτρεπόµενα όρια για τα υγρά λύµατα που οδηγούνται στον 

αποδέκτη, δηλαδή τα όρια για την ποιότητα των εκροών στο Θερµαϊκό Κόλπο, 
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που εναρµονίζονται µε την ΚΥΑ 5673, που παρουσιάστηκε παραπάνω. Πιο 

συγκεκριµένα καθορίστηκαν τα εξής όρια: 

- BOD5 <25mg/l 

- COD <125mg/l 

- Αιωρούµενα στερεά <35mg/l 

- Καθιζάνοντα στερεά εντός 2 ωρών σε κώνο Imhoff <0,3ml/l 

- Άζωτο <10mg/l 

- Αµµωνιακό άζωτο ≤2mg/l 

- Φωσφόρος <10mg/l 

- Λίπη - Έλαια ≤0,1mg/l 

- Επιπλέοντα στερεά = 0 

- ∆ιαλυµένο οξυγόνο <0,5mg/l 

Επιπλέον, εφόσον κατά την παρακολούθηση των εκροών διαπιστωθούν 

φαινόµενα ευτροφισµού, η οριακή τιµή για το φώσφορο πρέπει να 

επανακαθορίζεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 5673/400. Σε απόλυτη 

σχέση µε την παραµετροποίηση του σχεδιασµού του συστήµατος του Real-t-

SO, καθορίζεται και ο όρος «όπου το δίκτυο παραµένει παντορροϊκό, το 

ποσοστό αραίωσης των λυµάτων µε όµβρια που οδηγείται στην εγκατάσταση 

να µην υπερβαίνει το πενταπλάσιο των λυµάτων». Μάλιστα, τονίζεται στο δίκτυο 

αποχέτευσης, να τοποθετηθεί σύστηµα εκχειλιστών, που θα αφήνει να 

υπερχειλίζουν τα ανάµικτα νερά προς τον αποδέκτη, όταν την ώρα της βροχής 

γίνει υπέρβαση του  καθορισµένου  βαθµού  αραίωσης. Στο ίδιο πλαίσιο, στα 

αντλιοστάσια προσαγωγής των ακαθάρτων, θα πρέπει να γίνονται οι 

απαραίτητες προβλέψεις για την αποφυγή πληµµυρίσµατος κατά τη διάρκεια 

ισχυρών βροχοπτώσεων (πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων και δεξαµενών 

υπερχείλισης, κατάλληλος σχεδιασµός για την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων 

υπερχείλισης), ώστε να προστατεύεται επαρκώς το θαλάσσιο περιβάλλον και 

την αποφυγή έκλυσης δυσοσµιών (σωστός σχεδιασµός των αντλιοστασίων µε 

την  εφαρµογή συστηµάτων αερισµού και απόσµησης, όπου αυτό είναι 

αναγκαίο µε βάση τη χρήση της ευρύτερης περιοχής). 
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• Με την ΚΥΑ οικ. 198531 - 20 Απριλίου 2011 έγινε τροποποίηση των ισχυόντων 

Περιβαλλοντικών όρων, όπου τονίζεται ότι η ΕΥΑΘ πρέπει να λαµβάνει κάθε 

απαραίτητο µέτρο για την αποφυγή, όσο είναι αυτό εφικτό, των υπερχειλίσεων 

τόσο από το δίκτυο όσο και από τα αντλιοστάσια ιδιαιτέρως στις περιοχές του 

Λευκού Πύργου και της Νέας Παραλίας. Παροµοίως αναφέρεται ότι θα πρέπει 

να γίνει πλήρης εξάλειψη των υπερχειλίσεων σε περιπτώσεις βροχής µικρής 

έντασης, η ριζική βελτίωση της κατάστασης σε περιπτώσεις βροχής µέτριας 

έντασης και η ελαχιστοποίηση των υπερχειλίσεων κατά τη διάρκεια εντονότερων 

καιρικών φαινοµένων.   

• Ο έλεγχος των υπερχειλίσεων αποτελεί εξ’ αρχής µία από τις βασικότερες αιτίες 

ανάπτυξης και εφαρµογής του συστήµατος Real-t-So στη Νέα Παραλία. 

Επιπρόσθετα, για τον ίδιο λόγο προβλέπεται ότι θα πρέπει να εγκατασταθούν 

στα αντλιοστάσια διατάξεις ασφαλείας και εφεδρικά συστήµατα, προκειµένου 

να αντιµετωπίζονται οι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  

• Με την 17602/20 Μάρτιου 2014 απόφαση του ΥΠΕΚΑ ανανεώνονται και 

τροποποιούνται οι ισχύοντες  Περιβαλλοντικοί Όροι ενώ εγκρίνονται Όροι και 

για τα Αποχετευτικά δίκτυα  των ∆ήµων Ωραιοκάστρου  & ∆ήµου Χορτιάτη 

Πανοράµατος.  

4.4.2 Περιβαλλοντικοί όροι για την ΕΕΛ «Αινεία» 

Με την ΚΥΑ 133199 του 2010, τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά οι Περιβαλλοντικοί 

Όροι της ΕΕΛ «Αινεία» στην περιοχή της Ν. Μηχανιώνας.  

Εκεί καθορίζονται παρόµοια όρια για τη διάθεση των υγρών λυµάτων στο τελικό 

αποδέκτη Θερµαϊκό: 

• BOD5 <25mg/l, 

• COD <125mg/l, 

• αιωρούµενα στερεά <35mg/l, 

• καθιζάνοντα στερεά εντός 2 ωρών σε κώνο Imhoff <0,3ml/l, 

• άζωτο  <15mg/l (Μέση ετήσια τιµή), 

• επιπλέοντα στερεά = 0, 
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και τονίζεται η αποφυγή υπερχειλίσεων στο δίκτυο, καθώς και η καταγραφή των 

περιπτώσεων υπερχείλισης µε δεδοµένα όπως η διάρκειά τους, µια εκτίµηση των 

ποσοτήτων των λυµάτων που διέφυγαν στον αποδέκτη και µία µακροσκοπική 

παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
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5 Παντορροϊκό δίκτυο 

Θεσσαλονίκης και Θερµαϊκός 

κόλπος  

5.1 Ζητήµατα υδραυλικής λειτουργίας  

Το υδραυλικό µοντέλο λειτουργίας ενός αποχετευτικού δικτύου και συνεπώς και του 

δικτύου της Θεσσαλονίκης στοχεύει στα εξής: 

1. Τη συλλογή και ασφαλή µεταφορά των λυµάτων µέχρι την ΕΕΛ. 

2. Την προστασία του πληθυσµού από υψηλή στάθµη των λυµάτων (είτε από 

έµφραξη είτε από πληµµύρα). 

3. Την αποφυγή παρασιτικών εισροών στο δίκτυο (υπόγειου ή και θαλασσινού 

νερού). 

4. Τις ελεγχόµενες υπερχειλίσεις κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. 

Σε ότι αφορά το πρώτο στόχο, δηλαδή τη συλλογή και ασφαλή µεταφορά των 

λυµάτων στην ΕΕΛ, αυτή προδιαγράφεται κυρίως µε βάση τις παροχές ακαθάρτων, οι 

οποίες µε τη σειρά τους εµφανίζουν συνεχείς αλλά κατά κύριο λόγο γνωστές 

µεταβολές που κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Yπερετήσιες µεταβολές: Οφείλονται στην εξέλιξη του πληθυσµού, των 

κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών και του επιπέδου διαβίωσης, και γενικά 

είναι αυξητικές. Κατά συνέπεια οι µέγιστες παροχές εµφανίζονται στο τέλος της 

περιόδου σχεδιασµού του έργου. 

2. ∆ιακυµάνσεις µέσα στη διάρκεια ενός έτους: Οι διακυµάνσεις αυτές είναι κατά 

το µεγαλύτερο µέρος τους περιοδικές και κατά το υπόλοιπο τυχαίες και 

οφείλονται στις αντίστοιχες µεταβολές της κατανάλωσης νερού που 

προκαλούνται από τις διαφορετικές κλιµατικές συνθήκες. Έτσι το καλοκαίρι οι 

καταναλώσεις νερού και οι παροχές ακαθάρτων είναι µεγαλύτερες. 
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3. ∆ιακυµάνσεις στη διάρκεια της ηµέρας: Οι διακυµάνσεις αυτές έχουν µια 

προσδιοριστική (ντετερµινιστική) συνιστώσα που συναρτάται µε τις 

γενικευµένες καθηµερινές συνήθειες ζωής (µικρές παροχές το βράδυ και 

αυξηµένες τις πρωινές και απογευµατινές ώρες) και µια τυχαία συνιστώσα. 

Οι υπόλοιποι στόχοι, ωστόσο, αποτελούν δυναµικά κριτήρια σχεδιασµού ενός 

αποχετευτικού δικτύου, που αφορούν την εγκατάσταση των κατάλληλων 

αντλιοστασίων, των απαραίτητων διατάξεων ασφαλείας (π.χ υπερχειλιστές, 

θυροφράγµατα) και άλλων εφεδρικών (και πολλές φορές αυτοµατοποιηµένων) 

συστηµάτων, όπως µπορεί να χαρακτηριστεί και το Real-t-SO. Εξάλλου, το τελευταίο, 

µε θέση εφαρµογής τη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, αποσκοπεί στην εξάλειψη 

των υπερχειλίσεων του παντορροϊκού της πόλης και στον περιορισµό της εισροής 

θαλασσινού νερού στο δίκτυο, τα οποία µε τη σειρά τους θα συµβάλλουν αφενός 

στην προστασία του πληθυσµού από πληµµύρες σε έντονες βροχοπτώσεις, αλλά και 

στη µείωση της ρύπανσης του Θερµαϊκού κόλπου.  

Όπως αναφέρθηκε ήδη και στην παρουσίαση του θεσµικού πλαισίου γύρω από τη 

διαχείριση των αστικών λυµάτων της Θεσσαλονίκης, οι υπερχειλίσεις πρέπει να 

αποφεύγονται πλήρως, εκτός αν κατά την παροχή λυµάτων και όµβριων σε µια 

έντονη βροχόπτωση η αραίωση των λυµάτων µε όµβρια υπερβαίνει το πενταπλάσιο 

των λυµάτων. Αυτό είναι εύλογο διότι η υπερβάλλουσα παροχή υπερβαίνει την 

υδραυλική δυναµικότητα της ΕΕΛΘ, συνεπώς, θα πρέπει να εκτονωθεί σε άλλο, 

κατάντη, σηµείο του δικτύου. Στο επόµενο κεφάλαιο τεκµηριώνεται, λαµβάνοντας 

υπόψη την περιβαλλοντική κατάσταση του Θερµαϊκού κόλπου, ότι οι υπερχειλίσεις στο 

δίκτυο της Θεσσαλονίκης είναι ένα υπαρκτό πρόβληµα, που κάνει ακόµα πιο 

σηµαντική την αξιοποίηση του Real-t-SO.  

Αντίστοιχα, αναλύσεις των εισροών και εκροών στην ΕΕΛΘ και η κατάσταση των 

αγωγών και των εγκαταστάσεων του δικτύου φανερώνουν την αδιάκοπη εισροή 

θαλασσινού νερού στο παντορροϊκό. Το γεγονός αυτό δεν είναι αποδεκτό και πρέπει 

να αποτραπεί στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. Μάλιστα, στην πραγµατικότητα η 

εισροή θαλασσινού (ή έντονα υφάλµυρου νερού) δεν γίνεται µόνο από οπές και 

αγωγούς διάθεσης, αλλά και από µη στεγανά τµήµατα του δικτύου, όπως 

παραθαλάσσιοι αγωγοί και φρεάτια. Η αντιµετώπιση αυτών των εισροών είναι τεχνικά 

δυσχερής και στόχος τουλάχιστον είναι να αποφευχθεί πλήρως η είσοδος θάλασσας 

στα σηµεία επέµβασης του Real-t-SΟ. 
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5.2 Υπερχειλίσεις 

5.2.1 Περιγραφή προβλήµατος 

Ο ελεγχόµενες υπερχειλίσεις είναι ένα µέσο ανακούφισης των αγωγών, ώστε να µην 

αστοχήσουν όταν η παροχή τους ξεπεράσει τα επιτρεπόµενα όρια του αποχετευτικού 

δικτύου και της εγκατάστασης επεξεργασίας των λυµάτων. Οι υπερχειλίσεις αφορούν 

µόνο τα παντορροϊκά συστήµατα, δεδοµένου ότι λαµβάνουν χώρα όταν αυξάνεται η 

εισροή των όµβριων υδάτων σε αυτά και επιτυγχάνονται µε τους λεγόµενους 

υπερχειλιστές, οι οποίοι λειτουργούν σαν «µικρά» φράγµατα (Εικόνα 5.1). Επί της 

ουσίας, οι υπερχειλιστές διοχετεύουν τα αραιωµένα λύµατα στον τελικό αποδέκτη κατά 

τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.  

 

     Εικόνα 5.1 Παράδειγµα υπερχειλιστών σε παντορροϊκό δίκτυο 

Από την άλλη, οι υπερχειλιστές εξασφαλίζουν και την προστασία του αποδέκτη, 

κυρίως τους ξηρούς µήνες του χρόνου, όπου δεν υπάρχει έντονη ροή των λυµάτων, 
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γιατί εκτρέπουν τα λύµατα προς την ΕΕΛ. Γι’ αυτό το λόγο οι υπερχειλιστές 

ονοµάζονται αντίστοιχα και «εκτροπές».  

Μια ενδεικτική εικόνα για τις υπερχειλίσεις σε συνδυασµό µε την πληρότητα των 

αγωγών, αλλά και λαµβάνοντας υπόψη και τη στάθµη του αποδέκτη, παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5.1):  

Πίνακας 5.1 Πληρότητα των αγωγών και χαρακτηρισµός της κατάστασής τους 

Συνθήκες Πληρότητα αγωγών Κατάσταση δικτύου 
Α <25% Παροχή ξηρού καιρού 
Β 20 - 50% Αυξηµένη παροχή 
Γ 50 - 80% Παροχή οµβρίων 
∆ >70% Συνθήκες πλήµµης 

 

• Σε συνθήκες Α, υπάρχει µικρή ροή των λυµάτων και πρέπει να µην εισρέουν 

λύµατα στη θάλασσα γιατί έχουν µεγάλο ρυπαντικό φορτίο. 

• Σε συνθήκες Β, αναλόγως µε τη στάθµη της θάλασσας και αν λαµβάνει χώρα 

βροχόπτωση µπορεί να είναι απαραίτητο να γίνει υπερχείλιση.  

• Σε συνθήκες Γ, εφόσον βρέχει και η στάθµη των εκβολών των αγωγών είναι 

υψηλότερη κατά 5% της διατοµής από τη στάθµη της θάλασσας, επιτρέπεται η 

υπερχείλιση.  

• Σε συνθήκες ∆, επιτρέπεται η υπερχείλιση ανεξάρτητα από τη στάθµη της 

θάλασσας. 

Τα παραπάνω σχετίζονται άµεσα µε τις συνθήκες και τα όρια σχεδιασµού του Real-t-

SO και αναλύονται επαρκώς στα παραδοτέα Π4.1 (Πρωτόκολλα Λογικής Πρακτόρων) 

και Π4.2 (Υδραυλική Μοντελοποίηση). 

Στις εκβολές των αγωγών του παντορροϊκού συστήµατος της Θεσσαλονίκης 

παρατηρείται συχνά οι υπερχειλίσεις να «ξεβράζουν» στον όρµο, σκουπίδια µαζί µε 

ανεπεξέργαστα λύµατα (Εικόνα 5.2). Ειδικότερα, η επιβάρυνση του αποδέκτη εντείνεται 

µε τα όµβρια ύδατα που συλλέγονται και δεν έχουν καταφέρει να κατεισδύσουν στο 

υπέδαφος κατά τη διάρκεια µιας έντονης βροχόπτωσης λόγω των αδιαπέραστων 

επιφανειών της πόλης (δρόµοι, πεζοδρόµια κτλ), συνεπώς συγκεντρώνουν το µεγάλο 

ρυπαντικό φορτίο των επιφανειών της πόλης και το αποδίδουν απευθείας στον 

κόλπο. Αυτό το φορτίο, που προστίθεται σε αυτό των µη επεξεργασµένων αστικών 

λυµάτων, αποτελείται πέρα από τα σκουπίδια και από υπολείµµατα καυσίµων, 
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ορυκτέλαιων, βαρέων µετάλλων, λιπασµάτων, πολυκυκλικών αρωµατικών 

υδρογονανθράκων (PAH), ακόµα και συνθετικών οργανικών ενώσεων και 

ψευδαργύρου (από τις γαλβανισµένες οροφές των κτιρίων).   

      

 

Εικόνα 5.2 Εικόνες ρύπανσης του όρµου της Θεσσαλονίκης µετά από βροχόπτωση 

5.2.2 Φρεάτια εκτροπής παντορροϊκού αποχετευτικού δικτύου 

Οι µελέτες του αποχετευτικού δικτύου (βλέπε Παράρτηµα) και ειδικά η "Οριστική Μελέτη 

και Αναθεωρητική τοιαύτη Έργων Αποχετεύσεως Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης" 

(Μελετητές: Κόµης, Σωτηρίου, Κοντός, Γκιουλµπάµπας, Κουκλεϊµάνης, Γεωτεχνική, 

Γραφείο Μελετών Αναπτύξεως Περιβάλλοντος Αγιοβλαστίτη-Μπαντέκα για 

λογαριασµό του Υ/ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ∆/νση Υδραυλικών Έργων, 1979) αντιµετωπίζουν το 
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θέµα της εκτροπής των λυµάτων των επί µέρους περιοχών του παντορροϊκού 

συστήµατος, τα οποία τότε κατευθυνόταν  προς τη θάλασσα προς τον ΚΑΑ και την 

ΕΕΛΘ. 

Προβλέπουν συγκεκριµένα την κατασκευή φρεατίων εκτροπής, σύµφωνα µε την 

διεθνή πρακτική. Τα φρεάτια εκτροπής έχουν στόχο την ασφαλή διοχέτευση της 

παροχής ξηρού καιρού προς την ΕΕΛΘ και το διαχωρισµό και διοχέτευση της 

υπερβάλλουσας παροχής απευθείας προς τον αποδέκτη. 

Η παροχή ξηρού καιρού Qξ περιλαµβάνει τα λύµατα Qλ και τυχόν παρασιτικές εισροές 

Qπ. Η ροή των λυµάτων Qλ υπόκειται σε ηµερήσια διακύµανση, η οποία εξαρτάται από 

το µέγεθος της αποχετευόµενης περιοχής. Για το σύνολο του αποχετευτικού δικτύου 

της Θεσσαλονίκης ο συντελεστής αιχµής µπορεί να ληφθεί ίσος µε 1,3 (130% της 

µέσης ηµερήσιας παροχής λυµάτων), ενώ για µικρότερες λεκάνες απορροής ο 

συντελεστής πρέπει να λαµβάνεται τουλάχιστον ίσος µε 1,7. 

Οι παρασιτικές εισροές Qπ προκύπτουν από την εισροή υπόγειου υδροφορέα ή και 

επιφανειακών νερών (όµβρια ή και επιφανειακές µικρές κοίτες σε περιφερειακά σηµεία 

του δικτύου). Ιδιαίτερη βαρύτητα σε παραθαλάσσιες πόλεις έχει η εισροή θαλασσινού 

νερού. Κατά κανόνα οι παρασιτικές απορροές αντιµετωπίζονται στις µελέτες µε 

παραδοχές ως προς την ειδική παροχή ανά εκτάριο (l/(s*ha) µε προσαυξήσεις σε 

περιπτώσεις που το δίκτυο έχει κατασκευασθεί κάτω από τον υπόγειο υδροφορέα ή σε 

περίπτωση δικτύων σε πλαγιές µε σηµαντική υδροφορία.  

Σε πολλές περιπτώσεις είναι σκόπιµο οι παρασιτικές εισροές να ποσοτικοποιούνται σε 

κάθε θέση µε µετρήσεις. Για το σκοπό αυτό µετράται η παροχή κατά τη διάρκεια ενός ή 

περισσοτέρων 24-ώρων κατά τη διάρκεια ξηρού καιρού και η ελάχιστη νυκτερινή 

παροχή θεωρείται ως παρασιτική. 

Με βάση την παροχή ξηρού καιρού ορίζεται για κάθε θέση η παροχή, η οποία πρέπει 

να διοχετευθεί προς την ΕΕΛ. Η υπερβάλλουσα παροχή πρέπει να διοχετευθεί προς τον 

αποδέκτη.  

Κάθε εκτροπή χαρακτηρίζεται από τον συντελεστή ακρίβειας διαχωρισµού. Πρόκειται 

για συντελεστή, ο οποίος εκφράζεται από το λόγο της παροχής προς την ΕΕΛ υπό  

διαφορετικές συνθήκες φόρτισης (υψηλή ή χαµηλή στάθµη στο φρεάτιο, επιρροή από 

τον αποδέκτη, κ.τλ.). Με χρήση ειδικών διατάξεων (π.χ. στραγγαλιστές κυκλώνων, 
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αυτοµατοποιηµένοι κινούµενοι φράκτες), µπορούν να επιτευχθούν συντελεστές 

υψηλής ακρίβειας. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω γενικά χαρακτηριστικά και ακολουθώντας τη µελέτη του 

Κόµη και Watson (1979), στο δίκτυο της ΕΥΑΘ έχουν κατασκευασθεί φρεάτια εκτροπής 

των παρακάτω τύπων: 

• Πλευρικοί υπερχειλιστές: Πρόκειται για τον πλέον συνήθη τύπο υπερχειλιστή, ο 

οποίος χρησιµοποιείται σε περιοχές µε υπερκρίσιµη ροή. Η υπερβάλλουσα 

παροχή υπερχειλίζει πλευρικά πάνω από ένα οριζόντιο υπερχειλιστή ικανού 

µήκους. Η στέψη του υπερχειλιστή πρέπει να είναι πάνω από το 60% της 

διατοµής του αγωγού εισόδου, προκειµένου να αποφεύγονται υπερχειλίσεις σε 

συνθήκες ξηρού καιρού. Περιλαµβάνουν στραγγαλιστές ροής είτε µε τη µορφή 

αγωγού µικρής διαµέτρου είτε άλλου µεγαλύτερης ακρίβειας. Τα φρεάτια 

υδραυλικής υπερχείλισης εγγυώνται το βέλτιστο συντελεστή διαχωρισµού, 

εφόσον έχουν µελετηθεί σωστά (µήκος υπερχειλιστή, υδραυλικές συνθήκες 

εισόδου, κτλ.). Περιορισµοί στο διαθέσιµο χώρο οδηγούν συχνά σε εκπτώσεις 

κατά την υδραυλική µελέτη µε αποτέλεσµα αστάθειες στο συντελεστή 

διαχωρισµού. 

• Πλευρικοί υπερχειλιστές µε χαµηλό τοιχίο υπερχείλισης: Πρόκειται για 

υπερχειλιστή, ο οποίος χρησιµοποιείται σε περιοχές µε µεγάλο κίνδυνο 

πληµµύρας ανάντη. Η ροή κατάντη δεν στραγγαλίζεται ή σε κάθε περίπτωση 

όχι ελεγχόµενα. Πρόκειται αποκλειστικά για υπερχειλιστή έκτακτης ανάγκης, ο 

οποίος έχει µεγάλο κίνδυνο διαφυγής λυµάτων στον αποδέκτη, ειδικά σε 

περιπτώσεις εµφράξεων των κατάντη αγωγών. 

• Φρεάτια εκτροπής µε οπή: Πρόκειται για τον πλέον συνήθη τύπο υπερχειλιστή, ο 

οποίος χρησιµοποιείται σε περιοχές µε υποκρίσιµη ροή, δηλαδή σε δίκτυα µε 

µεγάλες κλίσεις. Η ροή οδηγείται προς την εγκατάσταση µέσω µίας οπής 

παραβολοειδούς µορφής στον πυθµένα του αγωγού. Η υπερβάλλουσα 

παροχή οδηγείται προς τον αποδέκτη υπερπηδώντας την οπή, η οποία στην 

περίπτωση αυτή είναι ήδη πλήρης παροχής. Συχνά τοποθετούνται κινούµενα 

µεταλλικά ελάσµατα, τα οποία µπορούν να ρυθµίσουν το µέγεθος της οπής για 

καλύτερο διαχωρισµό. Στην πράξη έχει αποδειχθεί, ότι αυτά τα ελάσµατα 

σύντοµα καθίστανται µη λειτουργικά. Στο δίκτυο της Θεσσαλονίκης έχουν 
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κατασκευαστεί φρεάτια µε οπή και σε σηµεία, όπου η ροή δεν είναι υποκρίσιµη, 

µε κύριο κριτήριο την προσαρµογή στο διαθέσιµο χώρο. 

• Φρεάτια εκτροπής µε κανάλι: Πρόκειται για παραλλαγή των φρεατίων µε οπή, 

µε στόχο τη µείωση της πιθανότητας εµφράξεων. Αντί της οπής κατασκευάζεται 

εγκάρσιο κανάλι (αύλακας) πλάτους 0,30 ή 0,40cm. Μειονέκτηµα της 

κατασκευής αυτής ο ελλιπής έλεγχος του συντελεστή ακρίβειας. 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5.2) παρουσιάζονται τα καταγεγραµµένα φρεάτια 

εκτροπής στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΕΛΘ. Επίσης στην Εικόνα 5.3 και Εικόνα 5.4 

παρατίθενται αποσπάσµατα σχεδίων τυπικών φρεατίων της µελέτης του Κόµη και 

Watson (1979), µε βάση τα οποία κατασκευάστηκαν τα υπόψη φρεάτια. Τα κυριότερα 

προβλήµατα που εντοπίζονται στα φρεάτια εκτροπής είναι ο ασαφής συντελεστής 

διαχωρισµού και ο αυξηµένος κίνδυνος εµφράξεων στην κατάντη γραµµή λυµάτων, 

λόγω της µειωµένης πλέον παροχής. Στην πράξη από πολλά φρεάτια εκτροπής 

καταλήγουν υπερχειλίσεις σε δίκτυο οµβρίων. Αποτέλεσµα είναι ότι παρουσιάζονται 

ενίοτε υπερχειλίσεις σε αποδέκτες από αγωγούς οµβρίων, των οποίων η πηγή 

εντοπίζεται µετά από επισταµένη και χρονοβόρα έρευνα σε όλο το ανάντη δίκτυο. 
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Πίνακας 5.2 Καταγεγραµµένα φρεάτια εκτροπής στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΕΛΘ 

 Θέση Τύπος Αγωγός υπερχείλισης Αγωγός προς δίκτυο 
1 Κερασούντος και Σοφούλη Υπερυψωµένος πλευρικός µήκους 22m DN 1200 προς θάλασσα DN 355, I = 3% προς 

παραλιακό συλλεκτήρα 
2 Ρωσίδου και Σοφούλη Πλευρικός µη υπερυψωµένος µήκους 25m Ορθογωνικός 2,50Χ1,60m 

προς θάλασσα 
DN 400, I = 5%  

3 Παπάφη µεταξύ Βαλτετσίου και 
Ύδρας 

πλευρικός µήκους 2,5m DN 800 προς ρέµα 
Κωνσταντινίδη 

DN 400, I = 1,2%  

4 Παπάφη και Τσουµαγιάς Οπή πυθµένα µε αύλακα 0,30m προς ρέµα Κωνσταντινίδη DN 300, I = 1,5%  
5 Θεαγένους Χαρίση µε ρέµα 

Κωνσταντινίδη 
Οπή πυθµένα µε αύλακα 0,40m προς ρέµα Κωνσταντινίδη DN 400, I = 1,0%  

6 Αναπαύσεως και Ελευθερίας - 
Τριανδρία 

∆ιπλός πλευρικός υπερχειλιστής µήκους 
2Χ7m 

προς ρέµα Κωνσταντινίδη DN 400, I = 3,0%  

7 Μεσολογγίου και 
Κουντουριώτου Τριανδρίας 

Οπή πυθµένα µε αύλακα 0,30m προς ρέµα Κωνσταντινίδη DN 300, I = 1,0%  

8 Αµµολιανής και Λαµπράκη πλευρικός µήκους 1,5m προς ρέµα Κωνσταντινίδη DN 300, I = 1,0%  
9 Σκύρου και Λαµπράκη Αγωγός Φ400 περίπου 0,30 m πάνω από τον 

πυθµένα του αγωγού λυµάτων 
προς ρέµα Κωνσταντινίδη DN 300, I = 1,0%  

10 Παπαναστασίου και Στρατού πλευρικός µήκους 3,0m  DN 400, I = 1,0%  
11 Ευζώνων και Λεωφ. Στρατού   DN 315, I = 1,0%  
12 Σβώλου και Εθνικής Αµύνης χαµηλής στάθµης σε ωοειδή 800Χ1200 DN 600 Ι = 28ης 0,7% προς 

θάλασσα 
 

13 28ης Οκτωβρίου Αµπελόκηποι Παλαιά κοίτη µε λύµατα 4Χ DN 250  
14 Αλκιβιάδου και Καλιθέας, κάτω 

από τις σιδ. γραµµές 
Πλευρικός υπερχειλιστής DN 600  

15 Καλαβρύτων, Σταυρούπολη, 
περιοχή ΑΓΝΟ 

πλευρικός µήκους 3,0m  DN 250, I = 3,0%  

16 ∆ηµοκρίτου, Σταυρούπολη πλευρικός µήκους 2,0m Προς Ξηροπόταµο DN 300 
17 Ωραιοκάστρου, Σταυρούπολη πλευρικός µήκους 2,0m Ρέµα Ασηµάκη DN 500, I = 1,0%  
18 Μακρυγιάννη, Σταυρούπολη πλευρικός µήκους 1,5m Ρέµα Ασηµάκη DN 300, I = 1,0%  
19 Νικοµηδείας και Θερµοπυλών, 

Σταυρούπολη 
πλευρικός µήκους 1,5m Ρέµα Ασηµάκη DN 400 

20 Θερµοπυλών, Σταυρούπολη πλευρικός µήκους 1,5m Ρέµα Ασηµάκη DN 300 
21 Νικοµηδείας πλευρικός Ρέµα Περικλέους DN 300 
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22 Σοφοκλέους και Ακρίτων, 
Σταυρούπολη, Τερψιθέα 

πλευρικός µήκους 3,0m Ρέµα Πολίχνης DN 300, I = 6,0%  

23 Γουγούση, Σταυρούπολη   DN 400 
24 Βενιζέλου, Μενεµένη πλευρικός µήκους 2,0m ∆ενδροπόταµος DN 300 
25 Αγαµέµνονος και Μενελάου, 

Εύοσµος 
πλευρικός µήκους 2,0m  DN 300 

26 ∆αβάκη και Αγαµέµνονος, 
Εύοσµος 

πλευρικός µήκους 2,0m  DN 300 

27 Επτανήσου, Εύοσµος πλευρικός µήκους 3,0m ∆ενδροπόταµος  
28 Μεσολογγίου, Εύοσµος Αυλάκι   
29 Παπαφλέσσα πλευρικός µήκους 26,0m ∆ενδροπόταµος DN 500, I = 5,0%  
30 Βερµίου και Μεγ. Αλεξάνδρου, 

Εύοσµος 
Τύπου οπής µε αυλάκι πλάτους 0,45m Ρέµα Εύοσµου/Κορδελιού DN 400, I = 1,0%  προς ΚΑΑ 

31 Μακεδονίας και ∆ηµαράτου πλευρικός µήκους 17,0m  DN 400 
32 Λεβαντή (σχολεία), Κορδελιό πλευρικός µήκους 3,0m και επιπρόσθετο 

αυλάκι πλάτους 0,3m 
 DN 500, I = 5,0%  

33 Μακεδονίας Τύπου οπής µε αυλάκι πλάτους 0,25m  DN 400 
34 Παπανδρέου πλευρικός µήκους 2,5m  DN 400 
35 Έντισσον Τύπου οπής  DN 250 
36 Κηφισσού Τύπου οπής Χείµαρος Λύτρα DN 250 
37 Χατζή Τύπου οπής  DN 250 
38 Εγνατίας και Λαµπράκη Τύπου οπής  DN 315 
39 Φιλοποίµενος και Μιχαηλίδη Τύπου οπής  DN 250 
40 ΙΟΘ - Κοσµά Αιτωλού Τύπου οπής   
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Εικόνα 5.3 Τυπικό σχέδιο φρεατίου εκτροπής µε πλευρικό υπερχειλιστή 
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Εικόνα 5.4 Τυπικό σχέδιο φρεατίου εκτροπής µε µετωπικό υπερχειλιστή 
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5.3 Περιβαλλοντική κατάσταση του Θερµαϊκού 

κόλπου και παρακολούθηση της ποιοτικής 

κατάστασής του 

5.3.1 Εισαγωγικά 

Ο Θερµαϊκός Κόλπος είναι µια αβαθής παράκτια λεκάνη στο βορειοδυτικό άκρο της 

λεκάνης του Αιγαίου µε περιορισµένη µε την ανοικτή θάλασσα. Γεωγραφικά 

περιορίζεται προς τα ανατολικά από τη χερσόνησο της Κασσάνδρας, προς τα δυτικά 

από τα παράλια του νοµού Πιερίας και προς τα βόρεια από την ακτογραµµή της 

πόλης της Θεσσαλονίκης. Προς τα νότια υπάρχει η µοναδική επικοινωνία του κόλπου 

µε το Αιγαίο, που οριοθετείται από την ιδεατή ευθεία Πλαταµώνα - Ποσείδι (Εικόνα 5.5).  

 

Εικόνα 5.5 Αεροφωτογραφία του Θερµαϊκού κόλπου 

Ο κόλπος αποτελεί τον αποδέκτη των εκροών µιας µεγάλης περιοχής, που 

περιλαµβάνει το µητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, την πεδιάδα της Κεντρικής 

Μακεδονίας και τους µεγάλους ποταµούς που παραλαµβάνουν την περιοχή της 

FYROM και της ∆υτικής Μακεδονίας. 

Η χερσαία παράκτια ζώνη του όσο και ο θαλάσσιος χώρος του συγκεντρώνουν ένα 

πλήθος χρήσεων:  

• αστική και τουριστική ανάπτυξη,  

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΟΣΕΙ∆Ι ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 
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• βιοµηχανίες,  

• υδατοκαλλιέργειες,  

• αλιεία (παράκτια ή ανοικτής θάλασσας),  

• αγροτικές και  

• κτηνοτροφικές χρήσεις.  

Οι παραπάνω χρήσεις συνυπάρχουν µε περιοχές µεγάλης οικολογικής αξίας και  

περιοχές προστασίας και ειδικής διαχείρισης του περιβάλλοντος, όπως το δέλτα Αξιού-

Λουδία-Αλιάκµονα-Αλυκής Κίτρους, οι λιµνοθάλασσες Επανοµής, Αγγελοχωρίου, 

Καλοχωρίου, κ.ά. Στην παράκτια ζώνη του Θερµαϊκού υπάρχουν και παραλιακές 

περιοχές σηµαντικής έκτασης µε πολύ χαµηλό υψόµετρο (1.0m πάνω από τη στάθµη 

της θάλασσας) που πλήττονται από κατάκλιση µε θαλασσινό νερό. 

Το τµήµα του Θερµαϊκού κόλπου, που επηρεάζεται κυρίως από τις εγκαταστάσεις 

συλλογής και επεξεργασίας λυµάτων της Θεσσαλονίκης είναι η περιοχή γύρω από 

τον αγωγό διάθεσης και ο όρµος της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εκτείνεται µέχρι την 

νοητή γραµµή που ενώνει το ακρωτήριο Μικρό Έµβολο µε την Παληοµάνα (Εικόνα 

5.6). 

Σχετικά µε τις συνθήκες ροής στον Θερµαϊκό Κόλπο έχουν διενεργηθεί έρευνες, οι 

οποίες εξετάζουν την επιφανειακή και τη βαθιά κυκλοφορία των ρευµάτων. Η 

ανανέωση των νερών του όρµου της Θεσσαλονίκης έχει υπολογισθεί σε 3 - 4 ηµέρες, 

για τον εσωτερικό Θερµαϊκό έχει υπολογισθεί µέσος χρόνος ανανέωσης 31 ηµερών. 

ενώ η ανανέωση ολόκληρου του κόλπου απαιτεί ένα διάστηµα 90-160 ηµερών. 

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) έχει εκτελέσει ωκεανογραφικά 

ερευνητικά προγράµµατα για λογαριασµό της ΕΥΑΘ Α.Ε.. Στόχος των προγραµµάτων 

είναι η αποτύπωση της οικολογικής και της τροφικής κατάστασης του Θερµαϊκού 

Κόλπου υπό την επίδραση των εκροών της ΕΕΛΘ, η διερεύνηση πιθανών αλλαγών 

στα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου οικοσυστήµατος και η παρακολούθηση της 

εξέλιξης του. 
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Εικόνα 5.6 Ο όρµος της Θεσσαλονίκης 

Με τον τρόπο αυτό η ΕΥΑΘ Α.Ε. ανταποκρίνεται στην απαίτηση των Περιβαλλοντικών 

Όρων της ΕΕΛΘ, σύµφωνα µε τους οποίους (παρ. 6.4.): 

• «Προκειµένου να προστατευθεί ικανοποιητικά το υδάτινο οικοσύστηµα, να 

γίνεται συστηµατική παρακολούθηση των νερών της µείζονος περιοχής του 

διαχυτήρα µε µετρήσεις και αναλύσεις, οι οποίες θα προσκοµίζονται ανά 

τρίµηνο στην αρµόδια ∆/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Θεσ/νίκης, όπως: 

- Αναλύσεις θρεπτικών αλάτων (NH4, NO2, NO3, PO4) σε διάφορα βάθη µέχρι 

τον πυθµένα. 

- Προσδιορισµός Ο2, Τ (οC), αιωρούµενων στερεών. 

- Σύσταση ιζήµατος, οργανική ιλύς, βαρέα µέταλλα. 

ΟΡΜΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 
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- Έλεγχος και περιγραφή της κατάστασης της εθνικής πανίδας». 

Επιπλέον οι ωκεανογραφικές έρευνες έχουν σκοπό τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις 

των οδηγιών, που σχετίζονται µε την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλασσινών 

νερών (π.χ. την Οδηγία για τα Νερά – WFD, Water Framework Directive 2000/60/EC) 

και τη χρήση δεικτών, που έχουν καθιερωθεί διεθνώς σα δείκτες κατάστασης του 

οικοσυστήµατος. 

Σηµειώνεται επίσης ότι έχει τεθεί σε εφαρµογή η οδηγία για τα κολυµβητικά ύδατα EC 

2006/7. Η οδηγία αυτή εστιάζει σε µικρό αριθµό εύχρηστων παραµέτρων ποιότητας 

και στοχεύει κυρίως στην ενηµέρωση του κοινού. 

5.3.2 Απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα σχετικά µε την 

παρακολούθηση του Θερµαϊκού 

Η Οδηγία 2000/60/ΕΕ (EEC, 2000) (Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα ΟΠΥ ή Water 

Framework Directive WFD) εισάγει την έννοια της οικολογικής ποιότητας, δηλαδή της 

καλής δοµής και λειτουργίας των υδατικών οικοσυστηµάτων και θέτει ως στόχο την 

επίτευξη «καλής» οικολογικής ποιότητας για όλα τα υδατικά σώµατα της ΕΕ µέχρι το 

2015. Τα βασικά κριτήρια για την κατηγοριοποίηση της οικολογικής ποιότητας είναι 

βιολογικά, δηλαδή το φυτοπλαγκτό, τα µακροφύκη και αγγειόσπερµα και τα 

µακροασπόνδυλα ή ζωοβένθος.  

Η ΟΠΥ σηµατοδοτεί µια ριζική αλλαγή στον τρόπο παρακολούθησης της ποιότητας 

των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προτάσσει τα βιολογικά στοιχεία 

παρακολούθησης της ποιότητας του υδατικού στοιχείου (immission) και δίνει στη 

χηµική παρακολούθηση των εκροών (εκποµπών/emission) χαρακτήρα ελέγχου των 

βιολογικών ευρηµάτων. 

Πρόκειται για τη φυσική εξέλιξη των Περιβαλλοντικών Οδηγιών των τριών τελευταίων 

δεκαετιών του 20ου αιώνα, που καθόρισαν τις επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις  χηµικών 

ουσιών στα υγρά λύµατα και βιοµηχανικά απόβλητα που διατίθενται σε υδάτινους 

αποδέκτες. Ορίστηκε ως ο πλέον «εφικτός» στόχος η «καλή» οικολογική ποιότητα των 

υδάτων το 2015. ∆ηλαδή, αφού επί 30 χρόνια ελήφθησαν τα αναγκαία  τεχνολογικά 

µέτρα απορρύπανσης σε εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας υγρών λυµάτων 

και αποβλήτων, τίθεται πλέον ο στόχος να επιτευχθεί η αδιατάρακτη δοµή και 

λειτουργία των υδατικών βιοκοινωνιών έως το 2015. 
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Η ΟΠΥ έχοντας υπόψη την ποικιλία των διαφορετικών τύπων υδατικών συστηµάτων 

στην Ευρώπη δίνει µέσω του άρθρου 5 την δυνατότητα  στα Κράτη Μέλη να ορίσουν 

τα υδατικά σώµατα της επικράτειάς τους και να περιγράψουν την αδιατάρακτη δοµή 

και λειτουργία των υδατικών βιοκοινωνιών της επικράτειάς τους καθώς και να 

περιγράψουν τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες ή συνθήκες αναφοράς (reference 

conditions) για κάθε τύπο υδατικού συστήµατος.  

Στην Ελλάδα η φάση αυτή ολοκληρώθηκε το 2008 και το αποτέλεσµα της για την 

περιοχή ενδιαφέροντος απεικονίζεται στην Εικόνα 5.7.  

 

Εικόνα 5.7 Αρχική εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας των υδατικών σωµάτων στο Υδατικό 
∆ιαµέρισµα Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕΘΕ, 2009) 

Με βάση τις συνθήκες αναφοράς θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται  η ποιοτική 

κατάσταση κάθε υδατικού σώµατος (αποδέκτη) ώστε ανάλογα µε τις αποκλίσεις που 

θα παρουσιάζει η ποιότητά του να ταξινοµείται σε µια από τις παρακάτω 5 κλάσεις 

ποιότητας: 

• «υψηλή» όταν δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις συνθήκες αναφοράς. 

• «καλή» όταν παρουσιάζει µικρές αποκλίσεις από τις συνθήκες αναφοράς (π.χ. 

απουσιάζουν κάποια σπάνια είδη). 
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• «µέτρια» όταν παρουσιάζει σηµαντικές αποκλίσεις από τις συνθήκες αναφοράς  

(π.χ. όταν λείπουν πολλά από τα ευαίσθητα στη ρύπανση είδη). 

• «φτωχή» όταν παρουσιάζει πολύ µεγάλες αποκλίσεις από τις συνθήκες 

αναφοράς (ουσιαστικά όταν έχουν εξαφανιστεί όλα τα ευαίσθητα στη 

ρύπανση είδη). 

• «κακή» όταν παρουσιάζει πλήρη απόκλιση από τις συνθήκες αναφοράς 

(παρουσία µόνο των ανθεκτικών στη ρύπανση ειδών ή ακόµα και πλήρης 

απουσία µακροσκοπικών οργανισµών).  

Οι παράκτιες υδατικές µάζες της Ελλάδας διαιρέθηκαν σε τέσσερις ωκεανογραφικές 

ενότητες, τρεις στο Αιγαίο (Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο) και µία στις εξωτερικές ακτές του 

∆ειναροταυρικού τόξου (από τις Ελληνικές ακτές του Ιονίου Πελάγους µέχρι τη 

Λεβαντινή Θάλασσα).  

Σύµφωνα µε την ΟΠΥ τα βιολογικά στοιχεία εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας 

(Biological Quality Elements, BQE) για τα παράκτια ύδατα είναι το ζωοβένθος 

(µακροασπόνδυλα), το φυτοβένθος (µακροφύκη και Αγγειόσπερµα) και το 

φυτοπλαγκτό (Πίνακας 5.3 και Πίνακας 5.4). 

Πίνακας 5.3 Βιολογικά στοιχεία - κατάταξη (ΕΛΚΕΘΕ, 2009) 

 ΥΨΗΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ 
Φυτοπλαγκτό Όλες οι παράµετροι 

αντιστοιχούν σε 
συνθήκες µη 
διατάραξης. 

∆ικαιολογούνται 
µόνο ανεπαίσθητες 

αποκλίσεις  

Ελαφριές 
αποκλίσεις. 
Αντιστοιχία µε 

ελαφρά 
διατάραξη 

Μέτριες αποκλίσεις που 
στην περίπτωση των 

µακροφυκών-
αγγειοσπέρµων µπορεί να 

οδηγήσουν σε 
ανεπιθύµητες επιπτώσεις 
για τους οργανισµούς που 
ζουν στο υδατικό σώµα 

Μακροφύκη 
Αγγειόσπερµα 

Μακροασπόνδυλα 

 

Πίνακας 5.4 Βιολογικά στοιχεία - δείκτες (ΕΛΚΕΘΕ, 2009) 

Στοιχεία ∆είκτες 
Φυτοπλαγκτόν  σύνθεση και αφθονία ειδών, φυτοπλαγκτονική 

βιοµάζα, ανθίσεις φυτοπλαγκτού 
Μακροφύκη και αγγειόσπερµα είδη δείκτες ευαίσθητοι στην ρύπανση, ποσοστό 

κάλυψης µακροφυκών και αφθονία 
αγγειοσπέρµων 

Μακροασπόνδυλα ποικιλότητα, αφθονία, δείκτες εαίσθητοι στην 
ρύπανση 
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Υπό συνθήκες αναφοράς οι παρακάτω δείκτες πρέπει να αντιστοιχούν σε 

αδιατάρακτες συνθήκες και να αντανακλούν υψηλή ποιότητα. Οι συνθήκες 

αναφοράς ορίζονται ως η περιγραφή των βιολογικών στοιχείων ποιότητας υπό 

υψηλή οικολογική ποιότητα. ∆ηλαδή κάτω από συνθήκες έλλειψης διατάραξης ή 

ελάχιστης διατάραξης από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Σύµφωνα µε τις 

κατευθυντήριες οδηγίες οι συνθήκες αναφοράς περιλαµβάνουν την περιγραφή των 

βιολογικών στοιχείων µόνο. Ωστόσο, η υψηλή οικολογική ποιότητα προκύπτει από την 

συνεκτίµηση των βιολογικών στοιχείων (BQEs) µε τα υδροµορφολογικά και 

φυσικοχηµικά στοιχεία (θερµοκρασία, αλατότητα,  θαλάσσια ρεύµατα, συγκεντρώσεις 

θρεπτικών αλάτων, συγκεντρώσεις ρύπων στο νερό και το ίζηµα του βυθού). 

Οι σχετικές αποκλίσεις από τις συνθήκες αναφοράς καθορίζουν και την οικολογική 

ποιότητα σε κάθε µία από τις πέντε κλάσεις. Οι συνθήκες αναφοράς µπορεί να 

βασίζονται είτε σε χωρικά δεδοµένα (από σταθµούς και περιοχές αναφοράς), είτε σε 

µοντέλα, είτε σε ιστορικά στοιχεία, είτε σε συνδυασµό των παραπάνω. Όπου δεν είναι 

δυνατόν να εξαχθούν οι συνθήκες αναφοράς µπορεί να χρησιµοποιείται η γνώµη των 

εµπειρογνωµόνων. Σύµφωνα µε την Οδηγία οι παρακάτω αποκλίσεις από τις 

συνθήκες αναφοράς καθορίζουν και την οικολογική ποιότητα. Στην υψηλή κλάση 

ποιότητας οι τιµές των βιολογικών στοιχείων ποιότητας για όλα τα επιφανειακά νερά 

αντιστοιχούν στα επίπεδα που φυσιολογικά συνδέονται αδιατάρακτες συνθήκες. 

Ειδική µέριµνα έχει ληφθεί στην ΟΠΥ για υδατικά σώµατα που έχουν δεχτεί σηµαντικές 

επεµβάσεις στην ακτογραµµή (π.χ. κρηπιδώµατα, λιµάνια) και το υδρολογικό 

καθεστώς (π.χ. εκτροπές ποταµών). Τα σώµατα αυτά χαρακτηρίζονται «heavily 

modified systems» και ο στόχος ποιότητος για το 2015 δεν είναι η «καλή» κλάση, αλλά 

το «οικολογικό δυναµικό», το οποίο στην καλύτερη περίπτωση αντιστοιχεί στην 

«µέτρια» κλάση ποιότητας. 

H Ειδική Γραµµατεία Υδάτων (ΕΓΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & κλιµατικής 

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) σε συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 

(ΕΛΚΕΘΕ) υλοποιούν την ανάπτυξη εθνικού δικτύου παρακολούθησης των παράκτιων 

υδάτων της χώρας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 

(ΟΠΥ, 2000/60/ΕC).  

H EYAΘ A.E. συµµετέχει στην προσπάθεια συµπλήρωσης του δικτύου σε υδατικά 

σώµατα ειδικού ενδιαφέροντος, όπως είναι ο Κόλπος Θεσσαλονίκης και ο Έσω 
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Θερµαϊκός, που χρησιµοποιούνται ως αποδέκτες της δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΟΠΥ. 

O Πίνακας 5.5 παρουσιάζει τις µέσες τιµές των βασικών φυσικοχηµικών παραµέτρων. 

Όσον αφορά στις συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων που παρακολουθούνται 

(εκτιµώνται σύµφωνα µε το σύνολο των θρεπτικών αλάτων, τις κλίµακες και 

ορισµένους δείκτες ευτροφισµού) ο σταθµός "Stratoni" ταξινοµήθηκε  στην «καλή» 

κλάση, ενώ οι σταθµοί του κόλπου της Θεσσαλονίκης ταξινοµήθηκαν στην «ελλιπή» 

στο σταθµό TP16 και στη «µέτρια» στο σταθµό TP10. 

Επίσης µετρήθηκαν οι παράµετροι της ταχύτητας και κατεύθυνσης των ρευµάτων, της 

διαφάνειας, των αιωρούµενων οργανικών (άνθρακα και φώσφορο). Ακόµα 

συλλέχθηκαν σε όσους σταθµούς προβλέπεται από το δίκτυο δείγµατα νερών για 

µετρήσεις ουσιών προτεραιότητας και δόθηκαν στο Γενικό Χηµείο του Κράτους για 

εξετάσεις. ∆είγµατα από τα ίδια σηµεία αναλύθηκαν από την οµάδα του ΕΛΚΕΘΕ για 

την συγκέντρωση σε βαρέα µέταλλα. 

Ο Πίνακας 5.6 παρουσιάζει την εφαρµογή των κατάλληλων βιοτικών δεικτών στα 3 

Βιολογικά Ποιοτικά στοιχεία (Βενθικά Μακροασπόνδυλα (BMI), Φυτοπλαγκτό-

Χλωροφύλλη-α, (PP), Μακροφύκη (MA) σε κάθε σταθµό δειγµατοληψίας. Σε 

συνδυασµό µε τα βενθικά µακροασπόνδυλα έγινε η ανάλυση του περιεχοµένου του 

οργανικού άνθρακα και αζώτου στο ίζηµα και η κοκκοµετρική σύσταση του ιζήµατος. 

∆ίνονται ο λόγος οικολογικής ποιότητας (Ecological quality Ratio - EQR) και η 

κατηγοριοποίηση οικολογικής ποιότητας.  

Τα υδατικά σώµατα του Θερµαϊκού Κόλπου και του Κόλπου Θεσσαλονίκης που 

µελετήθηκαν το 2012 ταξινοµήθηκαν στην «µέτρια» κλάση οικολογικής ποιότητας και 

χαρακτηρίστηκαν «at risk», δηλαδή ότι είναι πιθανόν να µην επιτευχθούν οι στόχοι της 

ΟΠΥ («καλή» κλάση µέχρι το 2015 το αργότερο). Προφανώς, απαιτούνται διαχειριστικά 

µέτρα και έλεγχος όλων των ανθρωπογενών πιέσεων στα συγκεκριµένα υδατικά 

σώµατα. Για τον λόγο αυτό είναι σκόπιµη µια λεπτοµερέστερη παρακολούθηση των 

παράκτιων περιοχών όπου δραστηριοποιείται η ΕΥΑΘ, δηλαδή στην εκβολή αγωγών 

επεξεργασµένων υγρών οικιακών λυµάτων του Καλοχωρίου, του Αγγελοχωρίου αλλά 

και στον παλαιό αγωγό στην περιοχή του Λευκού Πύργου. 
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Πίνακας 5.5 Γενικές φυσικοχηµικές παράµετροι των σταθµών παρακολούθησης Κεντρικής 
Μακεδονίας (µέσος όρος έτους 2012) 

 Στρατόνι / 52 ΤΡ 16 / 55 ΤΡ 10 / 56 
∆ιαλυµένο οξυγόνο σε mg/l 5,38 5,49 5,23 

Αλατότητα σε psu 37,17 37,62 37,36 
Θερµοκρασία σε oC 17,12 17,75 18,17 
NO2 σε mmol/m3 0,069 0,08 0,27 
SiO4 σε mmol/m3 1,666 4,08 2,27 

PO4 0,092 0,08 0,11 
NH4 0,173 0,33 0,37 
NO3 0,041 1,16 0,27 
TN 4,838 6,51 6,13 
TP 0,217 0,32 0,40 

 

Πίνακας 5.6 Αποτελέσµατα βιολογικών στοιχείων ποιότητας και συνολική οικολογική ποιότητα 

 Στρατόνι / 52 ΤΡ 16 / 55 ΤΡ 10 / 56 
ΒΜΙ Bentix 2,79 2,69 2,83 
ΒΜΙ ΕQR 0,46 0,45 0,47 

BMI Bentix EQS Μέτρια Μέτρια Μέτρια 
MA EEIc 10,000 2,000 2,000 

MA EEIc EQR 1,000 0,000 0,000 
MA EEIc EQS Υψηλή Κακή Κακή 
PP Chl-a µg/l 0,200 1,65 1,31 
PP Chl-a EQS Kαλή Ελλιπής Ελλιπής 
Αρχή ΟΟΑΟ Μέτρια Κακή Κακή 
Συνολική EQS Μέτρια Μέτρια Μέτρια 
Επικινδυνότητα Ναι Ναι Ναι 

 

5.3.3 Φυσικά χαρακτηριστικά και δυναµική των θαλασσίων µαζών 

του Θερµαϊκού Κόλπου 

Τα υδρολογικά χαρακτηριστικά του Κόλπου Θεσσαλονίκης καθώς και του Βορείου 

τµήµατος του εσωτερικού Θερµαϊκού καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από την εισροή 

των νερών των ποταµών (Αξιού, Λουδία, Αλιάκµονα), των νερών της πόλης 

(αποχετεύσεις, όµβρια, κλπ.) και των νερών του Αιγαίου από το νότιο όριο. Η µικρή 

έκταση και το µικρό βάθος (µέσο βάθος 20 – 25m) του κόλπου, σε συνδυασµό µε τη 

µικρή αλληλεπίδραση µε ευρείας κλίµακας δοµές κυκλοφορίας από την ανοιχτή 

θάλασσα, έχουν ως αποτέλεσµα οι οριζόντιες κατανοµές των υδρολογικών 

χαρακτηριστικών να υφίστανται µεγάλη επιρροή από τους τοπικούς ανέµους. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, οι δοµές των υδρολογικών χαρακτηριστικών παρουσιάζουν αφ’ 

ενός µεν εποχιακή µεταβλητότητα, αλλά και πιθανότατα έντονη µεταβλητότητα της 

τάξεως των ολίγων ηµερών που καθορίζεται από τις τοπικές ανεµολογικές συνθήκες. 
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Οι εποχιακές µεταβολές της θερµοκρασίας και αλατότητας έχουν εξετασθεί σε τρείς 

επιµέρους ζώνες: 

• Στον Β∆ κόλπο της Θεσσαλονίκης. 

• Στις εκβολές των ποταµών Αξιού, Λουδία και Αλιάκµονα.  

• Στον ανατολικό Θερµαϊκό. 

Το ∆εκέµβριο η θερµοκρασία κυµαίνεται στα χαµηλότερα επίπεδα (περίπου 12οC), ενώ 

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι µικρότερες από τους 27οC. Από ∆εκέµβριο 

προς Μάρτιο κοντά στις εκβολές των ποταµών εµφανίζεται η εισροή γλυκού νερού µε 

αποτέλεσµα τη µείωση της αλατότητας. H επίδραση των γλυκών νερών στην 

αλατότητα εξαπλώνεται από τις εκβολές των ποταµών και στους άλλους σταθµούς 

και µέσα στον κόλπο της Θεσσαλονίκης. 

Τα ρεύµατα οφείλονται στον συνδυασµό πολλών αιτίων, µε µεταβλητό χαρακτήρα στο 

χώρο και το χρόνο (παλίρροιες, πυκνοµετρικές διαφορές και άνεµοι) καθώς και από 

την ευρύτερη κυκλοφορία του Β. Αιγαίου και την εκβολή των ποταµών Αξιού και 

Αλιάκµονα. Τα ρεύµατα που δηµιουργούνται από την παλίρροια είναι αµελητέα πλην 

της περιοχής του διαύλου Μ. Εµβολο - Εκβολές Αξιού.  

Οι παροχές των ποταµών παίζουν ρόλο στην κίνηση των νερών. Ιδιαίτερα τη ψυχρή 

περίοδο (χειµώνας - αρχές άνοιξης) οι παροχές πλησιάζουν στις µέγιστες τιµές οπότε 

στις εκβολές εµφανίζονται ριπίδια (θύσανοι) γλυκού νερού. Πυκνοµετρικές διαφορές 

δηµιουργούνται τη θερµή περίοδο (καλοκαίρι και αρχές του φθινοπώρου) όταν τα 

επιφανειακά στρώµατα θερµαίνονται και γίνονται λιγότερα αλµυρά και πιο ελαφρά 

από τα βαθειά νερά. Η στρωµάτωση είναι περισσότερο έντονη κοντά στις εκβολές των 

ποταµών. Το χειµώνα αρχές της άνοιξης τα επιφανειακά στρώµατα ψύχονται και 

βυθίζονται προς τα βαθειά νερά. 

Γενικά, η επιφανειακή κυκλοφορία των θαλάσσιων µαζών σε ετήσια βάση 

χαρακτηρίζεται από ρεύµατα που καθορίζονται από ανέµους του βόρειου τοµέα 

(ιδιαίτερα βορειοδυτικούς) και µεταφέρουν τα επιφανειακά νερά προς τα ανοικτά. 
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5.3.4 Τροφική κατάσταση Θερµαϊκού Κόλπου 

Οι συγκεντρώσεις του ανόργανου αζώτου είναι ιδιαίτερα υψηλές στο Θερµαϊκό, µε 

εξαίρεση το καλοκαίρι όπου φαίνεται να εξαντλούνται, φτάνοντας ακόµα και σε 

µηδενικά επίπεδα, εξ αιτίας της κατανάλωσης από την πρωτογενή παραγωγή 

(φυτοπλαγκτόν). Τα νιτρικά κυµαίνονται κατά τη θερινή περίοδο από 0 έως 0,05mg 

NO3/l (0,00 - 0,01mg N-NO3/l), στο εσωτερικό του κόλπου µέχρι τις Βόρειες και τις 

∆υτικές ακτές, και φτάνουν τα 1,50mg NO3/l (0.34mg N-NO3/l) στην παράκτια ζώνη 

της περιοχής του λιµένος – παραλίας Θεσσαλονίκης και της Καλαµαριάς (αν 

εξαιρεθούν ορισµένα σηµεία όπου µετρούνται υψηλότερες τιµές). 

Το φθινόπωρο και προς τις αρχές του χειµώνα η πρωτογενής παραγωγή 

επιβραδύνεται, ενώ η οµογενοποίηση της υδάτινης στήλης επιτρέπει την 

επαναδιάλυση ανόργανου αζώτου από τα ιζήµατα. Σα συνέπεια οι συγκεντρώσεις 

ανόργανου αζώτου αυξάνονται µέχρι τα επίπεδα των 1,20mg NO3/l (0,27mg N-NO3/l) 

στο εσωτερικό του Κόλπου και φτάνουν τα 1,8 – 2,0mg NO3/l (0,34 – 0,45mg N-NO3/l) 

στην παράκτια ζώνη, ενώ σηµειακά εµφανίζονται τιµές της τάξης των 2,0mg NO3/l. 

Την άνοιξη µε την επανεκκίνηση της πρωτογενούς παραγωγής, οι συγκεντρώσεις των 

νιτρικών µειώνονται σταδιακά και κυµαίνονται στο εσωτερικό του κόλπου 0,60 – 

1,10mg NO3/l το Φεβρουάριο και 0,1 – 0,7mg NO3/l το Μάιο. 

Συµπεραίνεται, ότι οι συγκεντρώσεις νιτρικών δεν είναι κατάλληλος δείκτης για την 

αξιολόγηση της τροφικής κατάστασης του Θερµαϊκού. Περιοριστικός παράγοντας 

αναφορικά µε την τροφική κατάσταση του Θερµαϊκού είναι ο φωσφόρος, ο οποίος 

κυµαίνεται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα συγκεντρώσεων από 0,00 – 0,03mg PO4/l 

(0,00–0,01mg P-PO4/l) στον εσωτερικό Όρµο και φτάνουν µέχρι 0,08 (0,026mg P-PO4/l) 

στην παράκτια ζώνη.  

Η χλωροφύλλη κυµαίνεται στα επίπεδα που χαρακτηρίζουν τα ολιγοτροφικά 

συστήµατα (0,12 – 11,9mg/m3 το καλοκαίρι και 0,08 – 1,9mg/m3 το χειµώνα). Συνεπώς, 

µε βάση τις τιµές της χλωροφύλλης και τη διεθνώς αναγνωρισµένη κατάταξη του 

µοντέλου Vollenwender, όπως δείχνει και ο Πίνακας 5.7, o Θερµαϊκός χαρακτηρίζεται 

ως ολιγοτροφικό σύστηµα µε εξαίρεση περιορισµένης έκτασης παράκτιες περιοχές 

που υφίστανται πιέσεις από το χερσαίο περιβάλλον και το λιµάνι της Θεσσαλονίκης. 
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Πίνακας 5.7 Κατάταξη τροφικής κατάστασης συστηµάτων µε βάση τη χλωροφύλλη (OECD 
Management Model, Vollenweider & Kerekes) 

Τροφική κατηγορία Χλωροφύλλη-α, mg/m3 
Υπερ-ολιγοτροφική <0,7 
Ολιγοτροφική 0,7 – 2,1 
Μεσοτροφική 2,1 – 6,25 
Ευτροφική 6,25 – 19,2 
Υπερτροφική >19,2 

 

Ακολουθώντας την µεθοδολογία περί συνθηκών αναφοράς και θεωρώντας ως τιµές 

αναφοράς για το Αιγαίο Πέλαγος τα 10µg-P/L και 30µg-N/L, οι οριακές τιµές των 

συγκεντρώσεων φωσφόρου και αζώτου θα πρέπει να είναι 15 και 50µg/l αντίστοιχα 

(Πίνακας 5.8). Πράγµατι, οι παραπάνω τιµές σπάνια ξεπερνιούνται στον εσωτερικό 

Θερµαϊκό και κατά συνέπεια ικανοποιούνται οι συνθήκες ποιότητας νερών των 

παράκτιων οικοσυστηµάτων ως προς τα κύρια θρεπτικά συστατικά. 

Πίνακας 5.8 Τροφικές κατηγορίες Ελληνικών θαλασσών (Siokou & Pagou, 2000). Τροφική 
κατηγορία σύµφωνα µε τις συγκεντρώσεις των θρεπτικών (φωσφορικά, νιτρικά, αµµώνιο), 

χλωροφύλλης-α και συνολικού αριθµού πλαγκτονικών κυττάρων. Οι µονάδες για τα θρεπτικά 
είναι σε µΜ, για την χλωροφύλλη-1 µg/l ενώ για το παλγκτόν αριθ. κυττάρων ανά λίτρο. 

Παράµετρος ολιγοτροφική Χαµηλή 
µεσοτροφική 

Υψηλή 
µεσοτροφική 

Ευτροφική 

Φωσφορικά 
(ΡΟ4) 

<0,07 0,07-0,14 0,14-0,68 >0,68 

Νιτρικά (ΝΟ3) <0,62 0,62-0,65 0,65-1,19 >1,19 
Αµµώνιο (ΝΗ4) <0,55 0,55-1,05 1,05-2,2 >2,2 
Φυτοπλαγκτον <6x103 6x103-1,5x105 1,5x105-9,6x105 >9,6x105 
Χλωροφύλλη-α <0,1 0,1-0,6 0,6-2,21 >2,21 

 

5.3.5 Οικολογική κατάσταση του Θερµαϊκού κόλπου µε βάση το 

ζωοβένθος 

Στην βιβλιογραφία αναφέρονται µέθοδοι κατηγοριοποίησης και δείκτες συµβατοί µε 

την ΟΠΥ. Ιδιαίτερα έχουν αναπτυχτεί οι βιοτικοί δείκτες που στηρίζονται στην αρχή της 

διάκρισης των ειδών σε οικολογικές οµάδες ανάλογα µε την ανθεκτικότητα τους σε 

παράγοντες διατάραξης ή ρύπανσης (π.χ, ο δείκτης Bentix µε εφαρµογή σε 

οικοσυστήµατα της Μεσογείου και ιδιαίτερα της ανατολικής Μεσογείου (Simboura and 

Zenetos, 2002). Ο δείκτης αυτός δίνει ένα σύστηµα κατηγοριοποίησης µε πέντε κλάσεις 

οικολογικής ποιότητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας (Πίνακας 5.9). 
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Πίνακας 5.9 Σύστηµα κατηγοριοποίησης της οικολογικής κατάστασης των βενθικών 
οικοσυστηµάτων µαλακού υποστρώµατος µε βάση το δείκτη Bentix 

Φυσιολογικές αδιατάρακτες 
συνθήκες  

4,5 =< Bentix =< 6 Υψηλή 

Ελαφριά ρύπανση - 
µεταβατική κατάσταση 

3,5 =< Bentix =< 4,5 Καλή 

Μέτρια ρύπανση 2,5 =< Bentix =< 2,5 Μέτρια 
Έντονη 2=< Bentix =< 2,5 Ελλιπής 

Αζωϊκές συνθήκες 0 Κακή 
 

Σαν αποτέλεσµα προκύπτει µία συνθετική εικόνα ενδεικτική µόνο των κύριων χωρικών 

τάσεων µε χρήση τεχνικής επιφανειακής οµαδοποίησης τιµών (surface extrapolation). 

Η απεικόνιση των τιµών σε χάρτη της περιοχής και η εκτίµηση της οικολογικής 

κατάστασης δείχνει µία σαφή διαβάθµιση της κατάστασης από κάποια αζωϊκά σηµεία 

στον λιµένα Θεσσαλονίκης σε βαθµιαία ελλειπή, µέτρια στον όρµο και στον κόλπο 

Θεσσαλονίκης και µέτρια προς καλή στον έσω Θερµαϊκό, ενώ στον έξω Θερµαϊκό 

φθάνει µέχρι την υψηλή ποιότητα (Εικόνα 5.8). Κατά τον ορισµό της ΟΠΥ ο όρµος της 

Θεσσαλονίκης αποτελεί υδάτινο σώµα βαρέως τροποποιηµένα από τις 

ανθρωπογενείς παρεµβάσεις στην ακτογραµµή. Επίσης και ο κόλπος της 

Θεσσαλονίκης περιλαµβάνει µεγάλα τµήµατα ακτογραµµής µε ανθρωπογενείς 

παρεµβάσεις. 

 

Εικόνα 5.8 Οικολογική κατάσταση του όρµου και κόλπου Θεσσαλονίκης και του εξωτερικού 
Θερµαϊκού µε βάση το ζωοβένθος και συνθετικά δεδοµένα του ΕΛΚΕΘΕ (ΕΛΚΕΘΕ, 2005). 
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Συµπεραίνεται ότι η ρύπανση από αστικά και γεωργικά απόβλητα που εισρέουν στον 

ηµίκλειστο όρµο της Θεσσαλονίκης και τον κόλπο οδηγούν σε υποβάθµιση του 

βενθικού στοιχείου σε µία περιοχή που είναι ήδη επιβαρυµένη από την εισροή φερτών 

ρύπων και υλών από τα ποτάµια συστήµατα που εκβάλουν στον κόλπο (Αξιός, 

Αλιάκµονας).  

Η υποβάθµιση είναι πιο σοβαρή στον όρµο της Θεσσαλονίκης ενώ βελτιώνεται 

σταδιακά προς την έξοδο του κόλπου. Γενικά για τον όρµο της Θεσσαλονίκης η 

κατάσταση του ζωοβένθους περιγράφεται από ελλιπής/κακή (σε ορισµένα σηµεία του 

λιµανιού) έως µέτρια. Στον κόλπο της Θεσσαλονίκης η οικολογική κατάσταση του 

ζωοβένθους χαρακτηρίζεται ως µέτρια γενικά µε εξαίρεση κάποια σηµεία στις 

ανατολικές ακτές που εµφανίζουν καλή οικολογική κατάσταση λόγω ιδιαιτερότητας 

στο υπόστρωµα και στις υδροδυναµικές συνθήκες. Στα σηµεία αυτά πράγµατι 

αναπτύσσονται σχετικά πλούσιες βιοκοινωνίες σε µικροπεριβάλλοντα που 

σχηµατίζονται από θραύσµατα οστράκων που µεταφέρονται και από παράκτιες 

µυδοκαλλιέργειες (Simboura και Reizopoulou, 2007). 

Στον έσω Θερµαϊκό, που διακρίνεται στο δυτικό τµήµα των ακτών της Πιερίας και το 

ανατολικό των ακτών της Χαλκιδικής, υπάρχουν σηµεία µε µέτρια οικολογική 

κατάσταση καθώς είναι µία περιοχή που επηρεάζεται άµεσα από τις εκβολές και τις 

φερτές ύλες των Λουδία-Αλιάκµονα, Αξιού καθώς και τις οστρακοκαλλιέργειες. 

Ωστόσο υπάρχουν και περιοχές µε καλύτερη κατάσταση στα πιο αποµακρυσµένα 

σηµεία του κόλπου ή και περιοχές µε µικροπεριβάλλοντα που ευνοούν την 

βιοποικιλότητα. Γενικά -σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΕΛΚΕΘΕ- η επίτευξη του στόχου 

της καλής γενικά οικολογικής κατάστασης µέχρι το 2015 για τον έσω Θερµαϊκό δε 

θεωρείται βέβαιη. 

5.3.6 Οικολογική κατάσταση µε βάση τα µακροφύκη σκληρού 

υποστρώµατος στην ανώτερη υποπαράλια ζώνη του 

Θερµαϊκού Κόλπου 

Στα βραχώδη υποστρώµατα της ανώτερης υποπαράλιας ζώνης της Μεσογείου 

απαντούν φύκη προσαρµοσµένα στην έντονη έκθεση του φωτός (φωτόφιλα φύκη). Η 

διαρκής κάλυψη από το νερό και το άφθονο φως που χαρακτηρίζουν την ανώτερη 

υποπαράλια ζώνη δηµιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη των φωτόφιλων 

φυκών. Κυρίαρχα είδη των φωτόφιλων φυκών της Μεσογείου είναι τα είδη του γένους 

Cystoseira, τα οποία σχηµατίζουν εκτεταµένες φυτοκοινωνίες υψηλής βιοποικιλότητας. 
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Στις κοινωνίες αυτές, εκτός από φωτόφιλα φύκη απαντούν και σκιόφιλα είδη, συνήθως 

κάτω από τους πυκνούς θαλλούς του γένους Cystoseira.  

Οι φυτοκοινωνίες της Cystoseira αποτελούν κοινό χαρακτηριστικό των καθαρών 

µεσογειακών ακτών, και θεωρούνται ως το τελικό στάδιο στη διαδοχή των φωτόφιλων 

φυτοκοινωνιών (καταληκτική βιοκοινωνία). Τα περισσότερα είδη του γένους Cystoseira 

είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε οποιεσδήποτε φυσικές (έντονη βόσκηση, υψηλός 

υδροδυναµισµός) και ανθρωπογενείς πιέσεις (ρύπανση). Τα τελευταία χρόνια η 

ανθρώπινη παρέµβαση στη φύση έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση των κοινωνιών 

Cystoseira, τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου.  

Εξετάστηκε η θαλάσσια βενθική µακροφυτική χλωρίδα και βλάστηση (Χλωροφύκη, 

Φαιοφύκη, Ροδοφύκη), που συναντάται στην ανώτερη υποπαράλια ζώνη των ακτών 

του Θερµαϊκού κόλπου καθώς και η δοµή και σύνθεση των θαλάσσιων φωτόφιλων 

πληθυσµών. Τα αποτελέσµατα συγκρίνονται µε παλαιότερες έρευνες που έλαβαν 

χώρα στο Θερµαϊκό και εξάγονται συµπεράσµατα σχετικά µε την εξέλιξη των 

θαλάσσιων µακροφυτικών πληθυσµών του κόλπου τα τελευταία 50 χρόνια. 

Παράλληλα, εκτιµάται το Οικολογικό Καθεστώς των σταθµών του Θερµαϊκού βάσει 

της WFD. 

Για τη µελέτη της θαλάσσιας χλωρίδας και βλάστησης του Θερµαϊκού κόλπου 

επιλέχθηκαν τρεις σταθµοί δειγµατοληψίας στην ανώτερη υποπαράλια ζώνη του 

θαλάσσιου µετώπου του κόλπου (Καλαµαριά, Νέοι Επιβάτες, Αγγελοχώρι). Οι 

δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν το Μάρτιο του 2007. Στο εργαστήριο 

ακολούθησε αναγνώριση των ταξινοµικών µονάδων και κατάταξη σε Μορφολογικές-

Λειτουργικές Οµάδες ή σε επίπεδο γένους. Μετρήθηκε η κάλυψη του υποστρώµατος, 

έγινε διαλογή των οργανισµών και υπολογίσθηκε η µερική επιφάνεια κάλυψης κάθε 

είδους. Επιπλέον, προσδιορίστηκαν για κάθε δείγµα ο δείκτης Οµοιοµορφίας. Τέλος, 

για το σύνολο των µακροφυκών που βρέθηκαν στην παρούσα µελέτη δίνεται η 

αναλογία R/P (λόγος του αριθµού των Ροδοφυκών προς τον αριθµό των 

Φαιοφυκών). Η αναλογία R/P χαρακτηρίζει τη χλωρίδα µίας περιοχής. Η αναλογία 

παίρνει τιµές από 1 έως 5 και αντίστοιχα χαρακτηρίζεται αρκτική, βόρεια, µεταβλητή, 

υποτροπική και τροπική. Συνεπώς, η αναλογία R/P αυξάνει από τα µεγάλα 

γεωγραφικά πλάτη προς τον Ισηµερινό. 

Για την εκτίµηση του Οικολογικού Καθεστώτος σε κάθε σταθµό, χρησιµοποιήθηκε ο 

∆είκτης Οικολογικής Εκτίµησης ΕΕΙ. Πρόκειται για δείκτη µέτρησης της οικολογικής 
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ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος, βάσει των κύριων µορφολογικών και 

λειτουργικών οµάδων οργανισµών που το χαρακτηρίζουν. Έτσι, τα είδη χωρίστηκαν σε 

δύο ευδιάκριτες οµάδες (Ecological Status Group (ESG) I και II): 

• Στην ESG I κατατάχθηκαν τα δενδρόµορφα είδη καθώς και εκείνα που 

παρουσιάζουν ασβεστοποιηµένους θαλλούς. Τα περισσότερα από αυτά 

παρουσιάζουν k-selected στρατηγική αναπαραγωγής, δηλαδή παράγουν 

µικρές ποσότητες σπορίων αλλά απαιτούν σταθερές συνθήκες περιβάλλοντος 

για να εγκατασταθούν στο βυθό ώστε η αναπαραγωγή να είναι 

αποτελεσµατική. Τα είδη αυτά, ακριβώς λόγω των αυστηρών απαιτήσεών τους 

ως προς τις περιβαλλοντικές συνθήκες, αποτελούν «ενδείκτες» οικολογικής 

ποιότητας. 

• Στην ESG II κατατάχθηκαν τα νηµατοειδή, φυλλοειδή και γενικότερα τα είδη µε 

απλή δοµή θαλλού. Τα περισσότερα από αυτά τα είδη παρουσιάζουν r-

selected στρατηγική αναπαραγωγής, δηλαδή παράγουν συνεχώς µεγάλες 

ποσότητες σπορίων και µπορούν να εκµεταλλευτούν κάθε ευκαιρία για να 

βλαστήσουν (ευκαιριακά-οπορτουνιστικά είδη). 

Κάθε σταθµός δειγµατοληψίας κατατάχθηκε σε µια από τις κλάσεις οικολογικής 

ποιότητας. Η κατάταξη έγινε µε µια απλή σύγκριση της συνολικής κάλυψης της 

οµάδας ESG I µε εκείνη της ESG IΙ πάνω σε µια ειδική µήτρα (Εικόνα 5.9). 

 

Εικόνα 5.9 Μήτρα εκτίµησης του Οικολογικού Καθεστώτος (Orfanidis et al., 2001) 

0 - 30

>
6

0
>

3
0

 -
 6

0
0

 -
 3

0

>60>30 - 60

M
e

a
n

 a
b

u
n

d
a

n
c

e
 (

%
) 

o
f 

E
S

G
 I

I

Mean abundance (%) of ESG I

Good

Good

Moderate

Moderate

Moderate

Low

LowBad

High



Real-t-SO / ΕΕ2 - Π2.1 

77 

Συνολικά καταγράφηκαν 44 ταξινοµικές µονάδες (Πίνακας 5.10), εκ των οποίων 23 

taxa αντιστοιχούν σε Ροδοφύκη, 12 taxa σε Φαιοφύκη και 9 taxa σε Χλωροφύκη. 

Πίνακας 5.10 Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση του φυτοβένθους στο Θερµαϊκό Κόλπο το 
Μάρτιο του 2007 (Με bold σηµειώνονται τα είδη που αποτελούν νέες καταγραφές για το 

Θερµαϊκό (ΕΛΚΕΘΕ, 2008) 

Σταθµοί ∆ειγµατοληψίας ESG ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
ΝΕΟΙ 

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 
CHLOROPHYCEAE     

Bryopsis plumosa (Hudson) C. 
Agardh II   0,5 

Chaetomorpha aerea (Dillwyn) 
Kutzing II 0,5 1 1 

Cladophora lehmanniana 
(Lindenberg) Kutzing II 1 1 0,5 
Cladophora sp.  II   0,1 

Enteromorpha intestinalis (Linnaeus) 
Nees II 30 4 20 

Enteromorpha linza (Linnaeus) J. 
Agardh II 2  2 

Enteromorpha prolifera (O.F. Muller) 
J. Agardh II 8 1 2 

Ulva lactuca Linnaeus II   20 
Ulva rigida C.Agardh II  35  

FUCOPHYCEAE     
Colpomenia sinuosa (Mertens ex 

Roth) Derbes & Solier II 4  18 
Cystoseira barbata (Stackhouse) C. 

Agardh I 65 70 60 
Dictyopteris polypodioides (A.P. De 

Candolle) Lamouroux II   2 
Dictyota linearis (C. Agardh) 

Greville II 1  2 
Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) 

Lyngbye II  3  

Gontrania lubrica Sauvageau II   1 
Hincksia mitchelliae (Harvey) P.C. 

Silva II   4 
Kuckuckia spinosa (Kützing) 

Kornmann II  10 55 
Petalonia fascia (O.F. Müller) Kuntze II  1 1 
Pylaiella littoralis (Linnaeus) Kjellman II 16  2 

Scytosiphon simplicissimus 
(Clemente) Cremades II  12  

Sphacelaria cirrosa (Roth) C. 
Agardh II  1 0,1 

RHODOPHYCEAE     
Acrochaetium sp.  II 0,1  0,5 

Antithamnion cruciatum (C. 
Agardh) Nageli II   0,1 

Boergeseniella fruticulosa (Wulfen) 
Kylin II  30  

Ceramium circinatum (Kutzing) J. 
Agardh II   0,5 
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Ceramium diaphanum (Lightfoot) 
Roth II 1 4 2 

Ceramium virgatum Roth II  35  
Chondracanthus acicularis (Roth) 

Fredericq II   6 
Chondracanthus teedei (Mertens 

ex Roth) Kützing II 2   
Chondria mairei G. Feldmann II   1 

Erythrocladia irregularis Rosenvinge II 0,1   
Erythrotrichia carnea (Dillwyn) 

J.Agardh II 0,1 1 0,1 
Erythrotrichia simplex P. Dangeard II 0,5   
Gelidium pusillum (Stackhouse) Le 

Jolis II  5  
Gracilaria dura (C. Agardh) J. 

Agardh II 14   
Gracilaria gracilis (Stackhouse) M. 

Steentoft, L.M. Irvine & W.F. 
Farnham II   3 

Herposiphonia tenella (C. Agardh) 
Ambronn II 0,5   

Laurencia sp. II  1  
Nitophyllum micropunctatum Funk II  6  
Polysiphonia breviarticulata (C. 

Agardh) Zanardini II 4 3  
Polysiphonia denudata (Dillwyn) 

Greville ex Harvey II   1 
Polysiphonia sanguinea (C. Agardh) 

Zanardini II   0,5 
Polysiphonia sp. II   0,1 

Stylonema cornu-cervi Reinsch II  1  
 

Ο αριθµός ειδών για κάθε σταθµό δειγµατοληψίας κυµάνθηκε από 18 έως 29. Οι τιµές 

επιφανειακής κάλυψης κυµάνθηκαν από 149,8% έως 225%. Τα ανωτέρω 

αποτελέσµατα είναι παραπλήσια µε εκείνα από παλαιότερες µακροφυκολογικές 

έρευνες στο Θερµαϊκό κόλπο (Νικολαΐδης 1985, Tsekos & Orfanidis 1990). Στο σύνολο 

των σταθµών, τα Ροδοφύκη ήταν ποιοτικά επικρατέστερα (44%), ενώ από ποσοτική 

άποψη επικράτησαν τα Φαιοφύκη (55%). 

Σε ότι αφορά τις Μορφολογικές-Λειτουργικές Οµάδες (Functional Groups) η 

πλειοψηφία των µακροφυκών ανήκει στα νηµατοειδή (55%) και στα φυλλώδη (23%) 

είδη. Επιπλέον, µε βάση τις Οικολογικές Οµάδες τα περισσότερα µακροφύκη 

αντιστοιχούν στις υπερκατηγορίες της φωτόφιλης υποπαράλιας ζώνης (π.χ. 

Cystoseira barbata, Sphacelaria cirrosa, Herposiphonia tenella) και ρυπασµένων 

βιοτόπων (π.χ. Ulva spp., Enteromoprha spp, Ectocarpus siliculosus). Επίσης, βάσει 

του Χωρολογικού Φάσµατος των taxa αξιοσηµείωτη είναι η επικράτηση του 
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Κοσµοπολιτικού (π.χ. Dictyopteris polypodioides) και Ατλαντικού στοιχείου (π.χ. 

Antithamnion cruciatum), καθώς και του Μεσογειακού (π.χ. Gontrania lubrica). 

Ο δείκτης Ποικιλότητας Shannon & Wiener (Η’) κυµάνθηκε από 2,57 έως 3,04 και ο 

δείκτης Οµοιοµορφίας Pielou (J΄) από 0,62 έως 0,69, φανερώνοντας σε γενικές 

γραµµές µία χλωρίδα φτωχή σε βιοποικιλότητα και σταθερότητα, που φαίνεται να 

βρίσκεται σε µία µεταβατική φάση. 

Η σχέση R/P για τα µακροφύκη του Θερµαϊκού κόλπου είναι 1,9, γεγονός που 

χαρακτηρίζει τη χλωρίδα ως ψυχρή εύκρατη. Ο ψυχρο-εύκρατος χαρακτήρας της 

χλωρίδας του Θερµαϊκού κόλπου επιβεβαιώνεται από την υψηλή συµµετοχή 

µακροφυκών µε Ατλαντική προέλευση. 

Η µελέτη της βλάστησης των σταθµών δειγµατοληψίας φανερώνει την ύπαρξη ενός 

βασικού πυρήνα από επικρατούντα είδη που απαντούν σε όλους τους σταθµούς. Ο 

πυρήνας αυτός χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία των εξής στοιχείων: 

• Μεγάλα φαιοφύκη του είδους Cystoseira barbata. Απαντούν µε σηµαντικές 

καλύψεις σε όλους τους σταθµούς δειγµατοληψίας και συνιστούν το δενδρώδη 

όροφο των µακροφυτικών πληθυσµών. Το είδος αυτό είναι σε γενικές γραµµές 

ευαίσθητο στη ρύπανση, αν και έχει αναφερθεί σε περιπτώσεις µικρής 

διατάραξης, όπως σε µικρούς λιµένες (Ercegovic 1952, Giaccone & Bruni 

1973). Όπως όλα τα Fucales, το Cystoseira barbata είναι προσαρµοσµένο να 

αντέχει στον υδροδυναµισµό µέσω ευλύγιστων βάσεων του θαλλού του 

(stipes). Αποτελεί κατάλληλο και ανθεκτικό υπόστρωµα για την ανάπτυξη 

επιφυτικών οργανισµών. Συνεπώς, φέρει στους κλάδους του πολλά επίφυτα, 

κυρίως ροδοφύκη όπως τα είδη Boergeseniella fruticulosa, Ceramium 

diaphanum, Ceramium virgatum, Nitophyllum micropunctatum και 

Polysiphonia breviarticulata. Στη βάση και στα διάκενα των µεγάλων 

φαιοφυκών απαντούν θαµνώδη είδη όπως τα φαιοφύκη Colpomenia sinuosa 

και Scytosiphon simplicissimus, καθώς και τα ροδοφύκη Chondracanthus 

acicularis και Gelidium pusillum. 

• Νιτρόφιλα χλωροφύκη. Πρόκειται για είδη-δείκτες ρύπανσης, δηλαδή αυξάνουν 

συνήθως σε µεγάλο βαθµό παρουσία περιβαλλοντικής διατάραξης (Molinier 

1960, Giaccone 1965, Belsher 1977). Στην περιοχή µελέτης η παρουσία τους 

είναι ιδιαίτερα έντονη σε όλους τους σταθµούς, κυρίως µε τα είδη Ulva rigida, 
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Ulva lactuca, Enteromorpha intestinalis, Enteromorpha prolifera και 

Enteromorpha linza. 

• Μικροσκοπικά νηµατοειδή φαιοφύκη της Τάξης Ectocarpales, όπως τα είδη 

Ectocarpus siliculosus, Hincksia mitchelliae, Kuckuckia spinosa και Pylaiella 

littoralis. Πρόκειται για είδη γενικά ψυχρόφιλα, πολλά από τα οποία έχουν 

ατλαντική προέλευση ή είναι κοσµοπολιτικά. Στην περιοχή µελέτης σχηµατίζουν 

εκτεταµένες τούφες σε όλους τους σταθµούς, φαινόµενο το οποίο πιθανότατα 

όµως είναι εποχιακό.  

• Είδη χαρακτηριστικά της παρουσίας γλυκού νερού, όπως τα ροδοφύκη 

Gracilaria dura και Gracilaria gracilis. Είναι ενδεικτικά της εισροής γλυκών 

νερών στο Θερµαϊκό από τους ποταµούς Αξιό, Αλιάκµονα και Λουδία, αλλά και 

της παρουσίας ποταµοχειµµάρων στις ανατολικές ακτές του κόλπου. Επιπλέον, 

µε βάση τον Χαριτωνίδη (1978) πρόκειται για χαρακτηριστικά είδη ρύπανσης. 

Η ταυτόχρονη παρουσία µεγάλων φαιοφυκών και νιτρόφιλων χλωροφυκών στους 

σταθµούς υποδηλώνει ότι οι µακροφυτικοί πληθυσµοί του Θερµαϊκού κόλπου δε 

συνιστούν διακριτές φυτοκοινωνίες αλλά πιθανότατα βρίσκονται σε µία µεταβατική 

φάση. Από τη διαχρονική σύγκριση των µακροφυκών προκύπτει ότι από τα µέσα του 

περασµένου αιώνα η θαλάσσια µακροφυτική χλωρίδα του Θερµαϊκού άρχισε να 

διαφοροποιείται. Πιο συγκεκριµένα, από το 1958, όταν µελετήθηκαν για πρώτη φορά 

τα µακροφύκη του κόλπου, η παρουσία και η αφθονία των µακροφυκών 

παρουσίασαν έντονες µεταβολές, οι οποίες αποδόθηκαν στην αυξανόµενη παρουσία 

ρύπανσης στον κόλπο από αστικά και βιοµηχανικά λύµατα (Anagnostidis 1968, 

Χαριτωνίδης 1978, Νικολαΐδης 1985, Tsekos & Orfanidis 1990). 

Κάποια µακροφύκη ευαίσθητα στη ρύπανση, όπως τα χλωροφύκη Halimeda tuna, 

Anadyomene stellata και Flabellia petiolata, ήταν παρόντα στον κόλπο µέχρι και το 

1965 και έπειτα εξαφανίστηκαν παντελώς (Anagnostidis, 1968). Συγχρόνως, κάποια 

µακροφύκη ανθεκτικά στη ρύπανση, όπως τα ροδοφύκη Gracilaria dura και 

Chondracanthus teedei, παρουσίασαν µία αυξηµένη αφθονία αλλά και εκτεταµένη 

διασπορά από τους σταθµούς του Όρµου Θεσσαλονίκης προς τους εξωτερικούς 

σταθµούς του κόλπου.  

Ο Χαριτωνίδης (1978) πραγµατοποίησε µία πολυετή έρευνα στα µακροφύκη του 

κόλπου (από το 1969 έως το 1975) και παρατήρησε µία σταδιακή εξαφάνιση 

συγκεκριµένων ειδών της τάξης Ceramiales, όπως είδη των γενών Ceramium και 
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Polysiphonia. Παράλληλα, κατέγραψε µία προοδευτική εξαφάνιση των µεγάλων 

φαιφυκών του γένους Cystoseira στους σταθµούς του Θερµαϊκού και συγχρόνως µία 

έντονη αύξηση των νιτρόφιλων χλωροφυκών, όπως τα είδη Ulva lactuca και 

Enteromorpha linza. Κατά τον Pergent (1991), το ισοζύγιο κάλυψης του 

υποστρώµατος µεταξύ των ειδών Cystoseira και Ulva θεωρείται τυπική αντανάκλαση 

των επιπτώσεων της οργανικής ρύπανσης στη θαλάσσια βλάστηση της Μεσογείου.  

Στη συνέχεια ο Νικολαΐδης (1985) συνέχισε τη µελέτη των µακροφυκών στον κόλπο 

κατά την περίοδο 1979-1981 και παρατήρησε την σχεδόν ολοκληρωτική επικράτηση 

των νιτρόφιλων χλωροφυκών στους σταθµούς του Θερµαϊκού, συνοδευόµενα από 

τα ροδοφύκη Gracilaria gracilis και Chondracanthus teedei. Την περίοδο εκείνη αν και 

παρατηρείται αυξηµένη συνολική κάλυψη λόγω των νιτρόφιλων χλωροφυκών Ulva 

spp και Enteromorpha spp., ο αριθµός των ειδών του Θερµαϊκού µειώθηκε δραµατικά, 

ενώ συγχρόνως τα µεγάλα φαιοφύκη της Cystoseira εξαφανίστηκαν σχεδόν 

παντελώς από το Θερµαϊκό. Οι παρατηρήσεις αυτές υποδεικνύουν ότι κατά τη 

δεκαετία του ΄80 ο Θερµαϊκός κόλπος ήταν πολύ επιβαρηµένος από άποψη 

ρύπανσης (Tsekos & Orfanidis 1990). 

Στις µετρήσεις του 2007 καταγράφηκε η έντονη παρουσία νιτρόφιλων χλωροφυκών 

αλλά και των ροδοφυκών Gracilaria dura, Gracilaria gracilis και Chondracanthus 

teedei σε όλους τους σταθµούς µελέτης, γεγονός που αποτελεί ένδειξη 

περιβαλλοντικής υποβάθµισης. Συγχρόνως όµως καταγράφηκε και η επανεµφάνιση 

και η αυξηµένη παρουσία µεγάλων φαιοφυκών Cystoseira (Εικόνα 5.10), τα οποία 

συνήθως κυριαρχούν σε καθαρά νερά (Soltan et al. 2001). Συνεπώς, πιστεύουµε ότι 

τα µακροφύκη του Θερµαϊκού βρίσκονται σε µία µεταβατική φάση ανάκαµψης, 

φανερώνοντας έτσι ότι η οικολογική ποιότητα του κόλπου βελτιώνεται. Στο γεγονός 

αυτό συνηγορεί η εύρεση πολλών µικροσκοπικών ροδοφυκών της τάξης Ceramiales 

στα δείγµατά (π.χ. Ceramium circinatum, Ceramium virgatum, Polysiphonia 

denudata) τα οποία είχαν εξαφανιστεί τη δεκαετία του ΄70 (Χαριτωνίδης 1978). 

Ενθαρρυντικό είναι επίσης ότι στα πρόσφατα δείγµατά επικρατούν ποσοτικά τα 

φαιοφύκη και όχι τα χλωροφύκη όπως στη δεκαετία του ΄80 (Νικολαΐδης, 1985). 

∆εδοµένης της παρατηρούµενης ανάκαµψης των µακροφυκών του Θερµαϊκού 

αναµένεται τα επόµενα χρόνια εντονότερη επικράτηση των µεγάλων φαιοφυκών του 

γένους Cystoseira και αντίστοιχα περιορισµός των νιτρόφιλων χλωροφυκών, όπως 

επίσης και επανεµφάνιση ευαίσθητων στη ρύπανση ειδών (π.χ. Halimeda tuna, 

Anadyomene stellata). 
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Εικόνα 5.10 Ποσοτική επικράτηση µεγάλων φαιοφυκών και νιτρόφιλων χλωροφυκών

Ο Πίνακας 5.11 συνοψίζει τα αποτελέσµατα του υπολογισµού του ∆είκτη ΕΕΙ µε βάση 

τα παραπάνω αποτελέσµατα. Παρατηρείται ότι όλοι οι σταθµοί δειγµατοληψίας 

παρουσιάζουν Μέτριο Οικολογικό Καθεστώς, γεγονός µε το οποίο συµφωνούν οι 

παρατηρήσεις µας σχετικά µε την παράλληλη κυριαρχία 

νιτρόφιλων χλωροφυκών σε όλους τους σταθµούς µελέτης (

ωστόσο ότι τα αποτελέσµατα σχετικά µε την εκτίµηση του Οικολογικο

είναι ενδεικτικά δεδοµένου ότι η εκτίµησή του πρέπει να βασίζεται σε µέση τιµή 

τουλάχιστον δύο εποχικών δειγµατοληψιών.

Πίνακας 

Σταθµοί ∆ειγµατοληψίας
Καλαµαριά
Νέοι Επιβάτες
Αγγελοχώρι

 

Συνοπτικά συµπεραίνεται ότι κατά τις πρόσφατες έρευνες, σε σχετικά µικρό χρονικό 

διάστηµα µετά τη πλήρη θέση της ΕΕΛΘ σε λειτουργία:

1. Ο αριθµός των ειδών και η επιφανειακή κάλυψη 

παραπλήσιες µε παλαιότερες µελέτες του κόλπου. Τα Ροδοφύκη ήταν η 

ποιοτικά επικρατέστερη οµάδα ενώ τα Φαιοφύκη ήταν η ποσοτικά 

επικρατέστερη οµάδα.
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Ποσοτική επικράτηση µεγάλων φαιοφυκών και νιτρόφιλων χλωροφυκών

τα αποτελέσµατα του υπολογισµού του ∆είκτη ΕΕΙ µε βάση 

τα παραπάνω αποτελέσµατα. Παρατηρείται ότι όλοι οι σταθµοί δειγµατοληψίας 

παρουσιάζουν Μέτριο Οικολογικό Καθεστώς, γεγονός µε το οποίο συµφωνούν οι 

παρατηρήσεις µας σχετικά µε την παράλληλη κυριαρχία µεγάλων φαιοφυκών και 

νιτρόφιλων χλωροφυκών σε όλους τους σταθµούς µελέτης (Εικόνα 

ωστόσο ότι τα αποτελέσµατα σχετικά µε την εκτίµηση του Οικολογικο

είναι ενδεικτικά δεδοµένου ότι η εκτίµησή του πρέπει να βασίζεται σε µέση τιµή 

τουλάχιστον δύο εποχικών δειγµατοληψιών. 

Πίνακας 5.11 Αποτελέσµατα ∆είκτη ΕΕΙ 

Σταθµοί ∆ειγµατοληψίας Οικολογικό Καθεστώς 
Καλαµαριά Moderate 
Νέοι Επιβάτες Moderate 
Αγγελοχώρι Moderate 

Συνοπτικά συµπεραίνεται ότι κατά τις πρόσφατες έρευνες, σε σχετικά µικρό χρονικό 

διάστηµα µετά τη πλήρη θέση της ΕΕΛΘ σε λειτουργία: 

Ο αριθµός των ειδών και η επιφανειακή κάλυψη παρουσίασαν τιµές 

παραπλήσιες µε παλαιότερες µελέτες του κόλπου. Τα Ροδοφύκη ήταν η 

ποιοτικά επικρατέστερη οµάδα ενώ τα Φαιοφύκη ήταν η ποσοτικά 

επικρατέστερη οµάδα. 

Νιτρόφιλα Χλωροφύκη

Μεγάλα Φαιοφύκη
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Ποσοτική επικράτηση µεγάλων φαιοφυκών και νιτρόφιλων χλωροφυκών 

τα αποτελέσµατα του υπολογισµού του ∆είκτη ΕΕΙ µε βάση 

τα παραπάνω αποτελέσµατα. Παρατηρείται ότι όλοι οι σταθµοί δειγµατοληψίας 

παρουσιάζουν Μέτριο Οικολογικό Καθεστώς, γεγονός µε το οποίο συµφωνούν οι 

µεγάλων φαιοφυκών και 

Εικόνα 5.10). Σηµειώνεται 

ωστόσο ότι τα αποτελέσµατα σχετικά µε την εκτίµηση του Οικολογικού Καθεστώτος 

είναι ενδεικτικά δεδοµένου ότι η εκτίµησή του πρέπει να βασίζεται σε µέση τιµή 

Συνοπτικά συµπεραίνεται ότι κατά τις πρόσφατες έρευνες, σε σχετικά µικρό χρονικό 

παρουσίασαν τιµές 

παραπλήσιες µε παλαιότερες µελέτες του κόλπου. Τα Ροδοφύκη ήταν η 

ποιοτικά επικρατέστερη οµάδα ενώ τα Φαιοφύκη ήταν η ποσοτικά 
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2. Η πλειοψηφία των ειδών που προσδιορίστηκαν είναι µικροσκοπικά νηµατοειδή 

φύκη. Παρατηρείται κυριαρχία Κοσµοπολιτικών ειδών, καθώς και ειδών µε 

Ατλαντική προέλευση. 

3. Οι δείκτες Ποικιλότητας Shannon & Wiener και Οµοιοµορφίας Pielou 

υποδεικνύουν σε γενικές γραµµές µία χλωρίδα φτωχή σε βιοποικιλότητα και 

σταθερότητα, που φαίνεται να βρίσκεται σε µία µεταβατική φάση. 

4. Η σχέση R/P υποδεικνύει ότι η υποθαλάσσια χλωρίδα του Θερµαϊκού κόλπου 

χαρακτηρίζεται ως ψυχρή εύκρατη, κάτι που επιβεβαιώνεται από την υψηλή 

συµµετοχή µακροφυκών µε Ατλαντική προέλευση. 

5. ∆εν παρατηρήθηκε κάποια σηµαντική διαφορά µεταξύ των σταθµών 

δειγµατοληψίας. Αντίθετα, όλοι οι σταθµοί χαρακτηρίζονται από έναν κοινό 

πυρήνα επικρατούντων ειδών. 

6. Η βλάστηση των µακροφυκών χαρακτηρίζεται από την παράλληλη παρουσία 

τόσο των µεγάλων φαιοφυκών Cystoseira barbata όσο και των νιτρόφιλων 

χλωροφυκών Ulva spp. και Enteromorpha spp. 

7. Αξιοσηµείωτη είναι η παρουσία µικροσκοπικών νηµατοειδών φαιοφυκών της 

τάξης Ectocarpales (Ectocarpus siliculosus, Hincksia mitchelliae, Kuckuckia 

spinosa και Pylaiella littoralis), τα οποία σχηµατίζουν εκτεταµένες τούφες σε 

όλους τους σταθµούς, φαινόµενο πιθανότατα εποχιακό.  

8. Η παρουσία ειδών όπως τα Gracilaria dura και Gracilaria gracilis φανερώνουν 

την παρουσία εισροής γλυκού νερού στον κόλπο (ποταµοί Αξιός, Αλιάκµονας, 

Λουδίας και πλήθος χειµάρρων).  

9. Συγκρίνοντας µε παλαιότερες φυκολογικές µελέτες στο Θερµαϊκό παρατηρείται 

σαφής τάση ανάκαµψης των πληθυσµών των µακροφυκών, γεγονός στο 

οποίο συνηγορεί η επανεµφάνιση των µεγάλων φαιοφυκών του γένους 

Cystoseira και η ποσοτική επικράτησή τους σε κάθε σταθµό µελέτης σε σχέση 

µε τα νιτρόφιλα χλωροφύκη.  

Με βάση τον ∆είκτη Οικολογικής Εκτίµησης, το Οικολογικό Καθεστώς των σταθµών 

είναι Μέτριο, γεγονός που συµφωνεί µε την παράλληλη κυριαρχία µεγάλων 

φαιοφυκών και νιτρόφιλων χλωροφυκών σε όλους τους σταθµούς µελέτης. 
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5.3.7 Συµπεράσµατα 

Οι ωκεανογραφικές έρευνες αποτελούν ένα σηµαντικό εργαλείο για την εκτίµηση των 

επιπτώσεων της ΕΕΛΘ και του δικτύου αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης συνολικότερα 

στον θαλάσσιο αποδέκτη. Οι έρευνες που έχουν εκτελεσθεί στο παρελθόν 

προσφέρουν µία ασφαλή βάση για την αξιολόγηση νέων µετρήσεων. Οι έρευνες 

αυτές αποτελούν υποχρέωση του φορέα, όσον αφορά στην εναρµόνιση µε τις 

απαιτήσεις της ΟΠΥ. 

∆ιαπιστώνεται η διαχρονική σταδιακή τάση βελτίωσης πολλών παραµέτρων του 

οικοσυστήµατος, όπως η διαύγεια του θαλασσινού νερού, οι συγκεντρώσεις των 

θρεπτικών αλάτων, η φυτοπλαγκτονική βιοµάζα και η οικολογική κατάσταση µε βάση 

τη δοµή και σύνθεση των φυτοβενθικών και ζωοβενθικών κοινωνιών. Οι δείκτες 

ποιότητας του Θερµαϊκού βρίσκονται σε φάση ανάκαµψης και τα επόµενα χρόνια 

αναµένεται η µείωση των δεικτών ρύπανσης και η επανεµφάνιση πολλών ευαίσθητων 

στη ρύπανση ειδών. Η επίτευξη του στόχου της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα για το 

έτος 2015 δεν µπορεί όµως να θεωρηθεί δεδοµένη.  

Είναι εποµένως απαραίτητη η εντατικοποίηση των ενεργειών για την µείωση των 

απορρίψεων ακαθάρτων µέσω των υπερχειλιστών και των φρεατίων εκτροπής του 

αποχετευτικού δικτύου στον αποδέκτη. Σαν επακόλουθο θα µειωθεί και το ρυπαντικό 

φορτίο που διατίθεται σε αυτόν.  

Η συνέχιση της παρακολούθησης του Θερµαϊκού είναι απαραίτητη µε σκοπό την 

βελτιστοποίηση της προστασίας και την ορθότερη διαχείριση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, στα πλαίσια των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και των διεθνών 

υποχρεώσεων της χώρας. Αντικείµενο είναι η καταγραφή και διερεύνηση της 

αντίδρασης του οικοσυστήµατος και των οικολογικών ισορροπιών, όπως αυτές θα 

προκύψουν λόγω της συνέχισης της λειτουργίας της ΕΕΛΘ, της ολοκλήρωσης των 

αποχετευτικών δικτύων στην περιοχή και άλλων σηµαντικών παρεµβάσεων στον 

υδρολογικό κύκλο της µητροπολιτικής περιοχής, αλλά και σε συνδυασµό µε την 

κλιµατική αλλαγή.  

Θα είναι σκόπιµο να αξιολογούνται τα αποτελέσµατα εντός έτσι ώστε να ορίζονται 

προτεραιότητες και πιθανή βελτίωση ή συµπλήρωση της συχνότητας δειγµατοληψιών 

για την ικανοποιητική παρακολούθηση των χερσαίων υδατικών συστηµάτων, µε βάση 

πάντα τις απαιτήσεις της ΟΠΥ. 
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Είναι σκόπιµο να ληφθούν υπόψη οι εξής παρατηρήσεις:  

1. Ο σχεδιασµός του δικτύου δειγµατοληψιών στοχεύει στην παρακολούθηση του 

αποχετευτικού συστήµατος και της ΕΕΛΘ. Είναι σκόπιµο το πρόγραµµα 

παρακολούθησης να ενταχθεί στο συνολικό εθνικό δίκτυο, όπως αυτό 

οργανώνεται από την Ε.Γ.Υ./ΥΠΕΚΑ., έτσι ώστε να επιτυγχάνει µία συνολικότερη 

εκτίµηση της επιβάρυνσης του οικοσυστήµατος. 

2. Οι µέχρι τώρα έρευνες έχουν περιγράψει σε ικανοποιητικό βαθµό τα φαινόµενα 

και τις εποχιακές τους διακυµάνσεις. Είναι σκόπιµη µία βελτιστοποίηση του 

προγράµµατος δειγµατοληψίας, µε στόχο την πλέον ολοκληρωµένη συσχέτιση 

παραµέτρων φόρτισης και αντίδρασης του συστήµατος. 

3. Είναι σηµαντική η επικοινωνία µε διεθνείς επιστηµονικούς φορείς και η 

δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων, δεδοµένου ότι 

πολλά εργαλεία αξιολόγησης των οικολογικών επιπτώσεων είναι σήµερα σε 

εξέλιξη. Η εµπειρία του Θερµαϊκού θα µπορέσει να αποτελέσει σηµαντικό 

παράγοντα για τη διαµόρφωση κριτηρίων και στρατηγικών περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης σε µεσογειακό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

4. Είναι σκόπιµο το έργο να συµπληρωθεί µε µία πληρέστερη αποτύπωση πηγών 

ρύπανσης του Θερµαϊκού (σηµειακών και διάχυτων), η οποία θα συµβάλει 

στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Σχετικές ενέργειες είναι σε εξέλιξη από τις 

αρµόδιες αρχές (ΠΚΜ, ΥΜΑΘ). 

5.4 Εισροή θαλασσινού νερού 

5.4.1 Επιπτώσεις στο δίκτυο 

Η εισροή θαλασσινού νερού στο δίκτυο του παντορροϊκού της Θεσσαλονίκης είναι 

συνεχής κατά τη διάρκεια του έτους σε πολλά σηµεία της Νέας Παραλίας και είναι 

αναγκαίο να αντιµετωπιστεί, διότι µέχρι σήµερα έχει σοβαρές επιπτώσεις αφενός στις 

εγκαταστάσεις διαχείρισης των αστικών λυµάτων και αφετέρου στην 

επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων που εκρέουν από την ΕΕΛΘ. 

5.4.2 Περιγραφή του φαινοµένου 

Η εισροή θαλασσινού νερού δεν γίνεται µόνο από οπές και αγωγούς διάθεσης, αλλά 

και από µη στεγανά τµήµατα του δικτύου, όπως παραθαλάσσιοι αγωγοί και φρεάτια, 
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και δυστυχώς ο περιορισµός των εισροών αυτών είναι τεχνικά δυσχερής. Βασικός 

παράγοντας πρόκλησης του φαινοµένου είναι η ανύψωση της στάθµης της 

θάλασσας του Θερµαϊκού κόλπου σε σχέση µε το ύψος των εκβολών των αγωγών 

του παντορροϊκού στην Νέα Παραλία. Γι’ αυτό το λόγο και η στάθµη της θάλασσας 

αποτελεί βασικό κριτήριο σχεδιασµού για το Real-t-SO. Μάλιστα, η κατάσταση 

επιδεινώνεται όταν υπάρχουν επιπρόσθετα και έντονοι κυµατισµοί στον κόλπο.  

Σε ότι αφορά το φαινόµενο της εισροής, αν η διαφορά στάθµης µεταξύ του φρεατίου 

λυµάτων και θάλασσας είναι µικρή, υπάρχει η περίπτωση τµήµα της θάλασσας να 

καταλήγει στον αγωγό εκτροπής. Σηµειώνεται, ότι το νερό της θάλασσας έχει 

µεγαλύτερη πυκνότητα από τα λύµατα, ειδικά σε περίοδο βροχόπτωσης, όπου τα 

λύµατα αραιώνονται σε µεγαλύτερο ποσοστό µε το γλυκό νερό της βροχής. Σε 

συνθήκες µικρών ταχυτήτων ροής των λυµάτων, µε λίγα λόγια κατά τη διάρκεια 

έντονης ανάσχεσης της ροής λόγω υψηλής στάθµης θάλασσας, είναι πιθανή η 

στρωµάτωση του νερού και η αναρρόφηση του θαλασσινού νερού από τον αγωγό 

εκτροπής.  

Μια ενδεικτική εικόνα για την εισροή του θαλασσινού νερού σε συνδυασµό µε τη 

στάθµη της θάλασσας, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5.12):  

Πίνακας 5.12 ∆ιαφορά στάθµης φρεατίου και θάλασσας και χαρακτηρισµός κατάστασης  

 ∆ιαφορά στάθµης φρεατίου 
και θάλασσας 

Ανάµιξη θαλασσινού νερού µε 
αστικά λύµατα 

Α <5% Σηµαντικός κίνδυνος  
Β 5 - 15% Μικρός κίνδυνος  
Γ >15% Χωρίς κίνδυνο  

 

Στις Συνθήκες Α και Β, υπάρχει σηµαντικός και µικρός κίνδυνος εισροής θαλασσινού 

νερού στο δίκτυο αντίστοιχα, και αναλόγως µε την πληρότητα των αγωγών, ιδιαίτερα 

κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων, αποφασίζεται ή αναβάλλεται ο περιορισµός της 

εισροής αυτής. Τα παραπάνω σχετίζονται άµεσα µε τις συνθήκες και τα όρια 

σχεδιασµού του Real-t-SO και αναλύονται επαρκώς στα παραδοτέα Π4.1 

(Πρωτόκολλα Λογικής Πρακτόρων) και Π4.2 (Υδραυλική Μοντελοποίηση). 

Στο επόµενο υποκεφάλαιο ακολουθεί ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τη 

στάθµη της θάλασσας, ώστε να γίνει πιο κατανοητό το φαινόµενο, γεγονός που θα 

συµβάλει σε µία ορθολογικότερη και πιο ασφαλή παραµετροποίηση του συστήµατος 

του Real-t-SO. 
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5.4.3 Στάθµη επιφάνειας της θάλασσας 

5.4.3.1 Παράγοντες που την επηρεάζουν 

Γενικά η µεταβολή (ανύψωση) της στάθµης της θάλασσας σε σχέση µε τη Μέση 

Στάθµη Θάλασσας (ΜΣΘ) οφείλεται κυρίως στις παρακάτω αιτίες (Κρεστενίτης, 2009): 

• Αστρονοµική παλίρροια 

• Ανύψωση λόγω της θραύσης των κυµατισµών 

• Μετεωρολογική παλίρροια 

Η  συνέργια δύο ή και τριών των παραπάνω φαινοµένων οδηγεί σε ανυψώσεις της 

στάθµης της θάλασσας της τάξεως του µέτρου µε συνέπεια παράκτιες πληµµύρες και 

σηµειακές καταστροφές υποδοµών. 

Η αστρονοµική παλίρροια είναι ένα προβλέψιµο περιοδικό γεγονός (κύρια περίοδος η 

12ωρη) µε εύρος της τάξεως των 20-30cm στη Μεσόγειο και προκαλείται από 

βαρυτικές διαφοροποιήσεις στις θαλάσσιες µάζες από την επίδραση κυρίως της 

Σελήνης, και δευτερευόντως του Ήλιου και των πλανητών. Ουσιαστικά προκαλεί 

περιοδική µετατόπιση µαζών και συνεπαγόµενα παλιρροιακά ρεύµατα. Η επίδραση 

της παλίρροιας στο Θερµαϊκό κόλπο, επηρεάζει σε µικρό βαθµό και µόνο το στενό 

όριο ανταλλαγής µαζών µεταξύ κεντρικού και εξωτερικού κόλπου Θεσ/νίκης στη 

θαλάσσια διατοµή.   

Από την άλλη, η ανύψωση της στάθµης λόγω της θραύσης των κυµατισµών 

επηρεάζει ανοιχτές ακτές που προσβάλλονται από κυµατισµούς και είναι της τάξης 

του 20% του θραυόµενου ύψους κύµατος.  

Τέλος, η µετεωρολογική παλίρροια οδήγησε σε ανυψώσεις της ΜΣΘ της τάξεως των 

50cm τα τελευταία χρόνια. Το φαινόµενο δεν έχει διερευνηθεί για τις ελληνικές 

θάλασσες και συνήθως δεν λαµβάνεται υπόψη στο σχεδιασµό των παράκτιων 

τεχνικών έργων (σε αντίθεση µε τα άλλα δύο φαινόµενα), αλλά στην περίπτωση του 

Θερµαϊκού κόλπου, αποτελεί τον κύριο παράγοντα που επηρεάζει τη στάθµη της 

θάλασσας και συνεπώς προκαλεί την εισροή του θαλασσινού νερού στο 

παντορροϊκό της Θεσσαλονίκης.  

Ειδικότερα, η µετεωρολογική παλίρροια προκαλείται από τη δράση του ανέµου στην 

επιφάνεια της θάλασσας καθώς και των πιέσεων ενός βαροµετρικού χαµηλού 
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(µετεωρολογικές συνθήκες κατώτερης ατµόσφαιρας). Ο άνεµος ωθεί το επιφανειακό 

νερό προς την ξηρά µε αποτέλεσµα τη συσσώρευση νερού κοντά στην ακτή (Εικόνα 

5.11).  

 

Εικόνα 5.11 Το φαινόµενο της µετεωρολογικής παλίρροιας 

Συνοψίζοντας, η ανύψωση της στάθµης θάλασσας σε ότι αφορά τις παραθαλάσσιες 

περιοχές και παράκτιες ζώνες εξαρτάται από (Κουτίτας, 1994):  

• Το µέγεθος των ατµοσφαιρικών πιέσεων του βαροµετρικού χαµηλού 

συστήµατος και την ένταση και την ταχύτητα προώθησης του ατµοσφαιρικού 

συστήµατος. 

• Τον προσανατολισµό και την ένταση των ανέµων σε σχέση µε την ακτή. 

• Τη µορφολογία της ακτογραµµής, το ανάγλυφο του πυθµένα και τη 

βαθυµετρία της παράκτιας ζώνης. 

Στις επόµενες παραγράφους, παρουσιάζονται τα παραπάνω όπως έχουν καταγραφεί 

ιστορικά για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και το Θερµαϊκό κόλπο, τα οποία 

αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη αντιµετώπισης του προβλήµατος της εισροής της 

θάλασσας στο αποχετευτικό. 

5.4.3.2 Η στάθµη της θάλασσας στο Θερµαϊκό κόλπο 

5.4.3.2.1 Κλιµατικές συνθήκες  

Με βάση τις κλιµατικές συνθήκες, η Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζεται από το Μεσογειακό 

κλίµα µε υψηλά επίπεδα υγρασίας λόγω της θέσης της δίπλα στη θάλασσα.  

Το χειµώνα η διακύµανση της θερµοκρασίας ανέρχεται στους 7,9οC, ενώ το καλοκαίρι 

αυξάνεται στους 11,0οC. Η χαµηλότερη θερµοκρασία δεν ξεπερνά τους 1.4oC τον 

Ιανουάριο, ενώ η µέγιστη µέση µηνιαία θερµοκρασία καταγράφεται τον Ιούλιο και 

φτάνει τους 31.6oC (Εικόνα 5.12). 
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Εικόνα 5.12 Μέση µέγιστη και ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία (oC) στη Θεσσαλονίκη 

Σχετικά µε τις βροχοπτώσεις, η οροσειρά της Πίνδου σταµατά τους υγρούς και πολύ 

βροχερούς ανέµους του Ιονίου και έτσι η πόλη καταγράφει µόνο 458,4mm βροχής 

ετησίως (Πίνακας 5.13). Με βάση δεδοµένα από το 1959 µέχρι το 2001, το ύψος υετού 

έχει καταγραφεί στους δυσµενέστερους µήνες χειµώνα και θέρους, στα 22,7 και 

37,4mm αντίστοιχα, γεγονός που αναδεικνύει τις έντονες καταιγίδες που λαµβάνουν 

χώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ το χειµώνα οι βροχοπτώσεις είναι 

ηπιότερες.  

Πίνακας 5.13 Μέσο ύψος υετού στη Θεσσαλονίκη 

Μήνες ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Ύψος 
υετού 
(mm) 

36,9 40,3 45,7 36,1 44 31,6 

Μήνες ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ  ∆ΕΚ 

Ύψος 
υετού 
(mm) 

25,6 20,8 26,2 40,6 57,7 52,9 

 

5.4.3.2.2 Ανεµολογικό καθεστώς 

Το ανεµολογικό καθεστώς στη περιοχή της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται από την 

επικράτηση των βορειοδυτικών και βορείων ανέµων σε ετήσιο επίπεδο και ευνοεί την 

«είσοδο» θαλασσίων µαζών στο Θερµαϊκό κόλπο από το Αιγαίο πέλαγος, οι οποίες 

κατευθύνουν την κυκλοφορία των υδάτινων µαζών και συντελούν στην ανανέωση 

των υδάτων στον κόλπο.  
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Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κόλπου, δηλαδή η µικρή οριζόντια έκταση, το µικρό 

βάθος 20-25m και η µικρή αλληλεπίδραση µε την ανοιχτή θάλασσα, βοηθούν στην 

επικράτηση των τοπικών ανέµων σε ότι αφορά την υδροδυναµική κυκλοφορία.  

Ειδικότερα, το χειµώνα επικρατούν οι βόρειοι, βορειοδυτικοί, που έρχονται από την 

κοιλάδα του Αξιού (Βαρδάρης) και λιγότερο οι δυτικοί, ενώ την άνοιξη γίνονται 

συχνότεροι οι νοτιοδυτικοί (θαλάσσιες αύρες). Το καλοκαίρι δεσπόζουν οι βόρειοι και 

οι νοτιοδυτικοί άνεµοι, που οφείλονται οι πρώτοι στο ρεύµα των ετησίων και οι 

δεύτεροι στη θαλάσσια αύρα. Το Σεπτέµβριο ελαττώνονται οι νοτιοδυτικοί, ενώ από 

τον Νοέµβριο κυριαρχούν και πάλι οι βόρειοι και οι δυτικοί.  

Στους πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 5.14 και Πίνακας 5.15) παρουσιάζεται η 

µηνιαία µέση ταχύτητα και η µέση ετήσια συχνότητα εµφάνισης των ανέµων στο 

Θερµαϊκό κόλπο.  

Πίνακας 5.14 Μέση ταχύτητα ανέµων 

Μήνες ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ  ∆ΕΚ 
Μέση 

ταχύτητα 
ανέµων 
(m/sec) 2,9 3,3 3,1 2,9 2,7 3,4 3,4 3,1 2,9 2,5 2,7 2,8 

 

Πίνακας 5.15 Μέση ετήσια συχνότητα (%) εµφάνισης των ανέµων στην περιοχή του Θερµαϊκού 
κόλπου (σταθµός Μ. Εµβόλου) 

 Β ΒΑ Α ΝΑ Ν Ν∆ ∆ Β∆ 

Μέτριος 9.91 1.58 0.90 5.30 6.10 1.55 2.84 6.26 

Ισχυρός 3.66 0.15 0.16 0.44 0.55 0.28 0.54 1.17 

Θυελλώδης 2.76 0.04 0.06 0.12 0.19 0.44 0.55 0.67 

ΣΥΝΟΛΟ 22.97 5.97 2.00 11.97 14.20 4.15 7.33 18.87 

 

Η ηµερήσια µεταβολή του πεδίου ροής του ανέµου στην ευρύτερη περιοχή του 

Θερµαϊκού κόλπου και της πόλης της Θεσσαλονίκης, κατά τους θερµούς µήνες, 

χαρακτηρίζεται από την συχνή ανάπτυξη τοπικής θαλάσσιας αύρας. Αυτή εµφανίζεται 

ως άνεµος µέτριας έντασης και κυρίως νοτίων διευθύνσεων. Κατά την διάρκεια της 

νύχτας, οι άνεµοι είναι Βόρειας προέλευσης και ασθενείς (απόγειος αύρα). Λόγω του 

µηχανισµού δηµιουργίας της θαλάσσιας αύρας, η διεύθυνση του ανέµου στην 

ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης διαγράφει σχεδόν έναν πλήρη κύκλο, κατά την 
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διάρκεια της ηµέρας. Ενώ δηλαδή, κατά τη διάρκεια της νύχτας οι άνεµοι είναι βόρειας 

διεύθυνσης, µε την εµφάνιση της θαλάσσιας αύρας οι άνεµοι γίνονται σχεδόν κάθετοι 

προς την ακτογραµµή (δυτικής διεύθυνσης). Στην συνέχεια, µε την πάροδο των ωρών 

και όσο η θαλάσσια αύρα ενισχύεται, η διεύθυνση των ανέµων γίνεται νότια, ενώ µετά 

την δύση του ηλίου, οι άνεµοι ξαναγίνονται διαδοχικά δυτικοί και βόρειοι. 

5.4.3.2.3 Ιστορικά δεδοµένα µεταβολών 

Το επίπεδο διακύµανσης της στάθµης επιφανείας της θάλασσας (ΣΕΘ) εντός του 

Θερµαϊκού κόλπου προέρχεται από µετρήσεις του παλιρροιογράφου του λιµένος 

Θεσσαλονίκης. Σύµφωνα µε στοιχεία της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Ελληνικού 

Ναυτικού προκύπτει ότι: 

• το µέσο εύρος παλίρροιας είναι 0,20m.  

• το µέγιστο εύρος παλίρροιας είναι 0,90m. 

• η µέγιστη διακύµανση της στάθµης της θάλασσας (επάλλαξη) είναι 1,47m. 

Η διακύµανση της ΣΕΘ εξαρτάται από τις εναλλαγές και την επαλληλία ανάπτυξης και 

εξασθένισης των ανέµων, των διακυµάνσεων της ατµοσφαιρικής πίεσης και της 

αστρονοµικής παλίρροιας. 

Στη συνέχεια (Εικόνα 5.13 - Εικόνα 5.16) παρουσιάζονται βάσει εφαρµογής 

αριθµητικών µοντέλων, τέσσερις διαφορετικές παραστάσεις της ΣΕΘ υπό την 

επίδραση ισχυρών ανέµων (40kn).  
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Εικόνα 5.13 ΣΕΘ υπό την επίδραση Β∆ ανέµου 

 

Εικόνα 5.14 ΣΕΘ υπό την επίδραση ∆ ανέµου 
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Εικόνα 5.15 ΣΕΘ υπό την επίδραση Ν∆ ανέµου 

 

Εικόνα 5.16 ΣΕΘ υπό την επίδραση Α ανέµου 

Γενικά, κατά τη διάρκεια Β∆ ανέµου («βαρδάρης») δεν δηµιουργούνται σηµαντικοί 

κυµατισµοί στην περιοχή του λιµένα. Κυµατισµοί ύψους της τάξης των 2m 

δηµιουργούνται κατά µήκος του παραλιακού τµήµατος της πόλης (προκυµαία) και 
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του κρηπιδότοιχου περιµετρικά του λιµένος, υπό την επίδραση ισχυρών Ν∆ ανέµων 

διάρκειας περίπου µιάµισης ώρας. 

Από την στατιστική ανάλυση των καταγραφών στάθµης θάλασσας προκύπτουν τα 

εξής: 

• Η στάθµη της θάλασσας υπόκειται σε ηµερήσια διακύµανση µε δύο µέγιστες 

τιµές σε απόσταση περίπου δώδεκα ωρών (πρωινή και απογευµατινή άνοδος 

της στάθµης). Ιδιαίτερα η πρωινή άνοδος συµπίπτει µε τις µέγιστες τιµές της 

ηµερήσιας απορροής λυµάτων (Εικόνα 5.17). 

• Η µέγιστη ηµερήσια στάθµη υπερβαίνει την µέση ηµερήσια κατά ένα λόγο, 

οποίος κυµαίνεται από 110 µέχρι 325%. Ο λόγος αυτός παρουσιάζει µία 

περιοδικότητα µε περίοδο 14 ηµερών, ενώ εµφανίζει συσσωρευµένες υψηλές 

τιµές κατά τη διάρκεια του Μαρτίου (Εικόνα 5.18). Η περίοδος συµπίπτει µε τη 

χρονική περίοδο µέγιστων παροχών στην ΕΕΛΘ καθώς την ανίχνευση των 

µέγιστων τιµών αγωγιµότητας στην είσοδο της εγκατάστασης. 

• Η στάθµη παρουσιάζεται µε τον µεσοσταθµισµένο µέσο όρο κάθε ηµέρας, τα 

ποσοστιµόρια 75 και 95% καθώς και τη µέγιστη τιµή (Εικόνα 5.19). 

∆ιαπιστώνεται, ότι προκειµένου να επιτευχθεί επαρκής προστασία του δικτύου 

από εισροή θαλασσινού νερού απαιτείται υπερχειλιστής σε στάθµη 

τουλάχιστον +0,80 προστατευµένος από κυµατισµούς. 

 

Εικόνα 5.17 Ηµερήσια διακύµανση της στάθµης της θάλασσας (για παράδειγµα στις 
04.01.2010). 
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Εικόνα 5.18 Συσχέτιση ηµερήσιας µέγιστης στάθµης προς τον ηµερήσιο µέσο όρο 

 

Εικόνα 5.19 Στατιστική ανάλυση των ηµερήσιων µετρήσεων στάθµης θάλασσας για το έτος 
2010. Παρουσιάζονται ο µεσοσταθµισµένος µέσος όρος των µετρήσεων κατά τη διάρκεια κάθε 
ηµέρας, το ποσοστιµόριο τιµών 75 και 96% καθώς και η µέγιστη τιµή, η οποία καταγράφηκε 

κατά τη διάρκεια της ηµέρας  

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

0 50 100 150 200 250 300 350Σ
χ
έ

σ
η

 μ
έ

γ
ισ

τη
ς 

π
ρ

ο
ς 

μ
έ

σ
η

 σ
τά

θ
μ

η
 

Ημέρες

-0,10

0,10

0,30

0,50

0,70

0,90

0 100 200 300 400

Σ
τά

θ
μ

η
 θ

ά
λ

α
σ

σ
α

ς

Ημέρες

Μεσοσταθμισμένος 

μέσος όρος

-0,10

0,10

0,30

0,50

0,70

0,90

0 100 200 300 400

Σ
τά

θ
μ

η
 θ

ά
λ

α
σ

σ
α

ς

Ημέρες

Ποσοστιμόριο 75 %

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

0 100 200 300 400

Σ
τά

θ
μ

η
 θ

ά
λ

α
σ

σ
α

ς

Ημέρες

Ποσοστιμόριο 95 %

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

0 100 200 300 400

Μέγιστη τιμή



Real-t-SO / ΕΕ2 - Π2.1 

96 

5.5 Μετρήσεις και σηµεία δειγµατοληψίας στο 

αποχετευτικό δίκτυο  

Όπως προαναφέρθηκε το αποχετευτικό δίκτυο της Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης 

δεν είναι οµοιογενές, αντίθετα αποτελείται από τµήµατα δικτύου µε διαφορετική 

ηµεροµηνία κατασκευής και διαφορετική στόχευση της µελέτης. Επίσης αποτελείται 

από τµήµατα δικτύου µε προφανή επιρροή από θαλάσσιες εισροές, τµήµατα δικτύου 

κάτω από τον υπόγειο υδροφορέα και τµήµατα µε διαφορετικό ποσοστό αραίωσης 

κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων. 

Με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση της λειτουργίας και 

συντήρησης του αποχετευτικού δικτύου της ΕΥΑΘ ΑΕ προβλέπεται η βελτίωση του 

προγράµµατος µετρήσεων παροχής και δειγµατοληψιών σε διάφορα σηµεία του, τα 

οποία θα επιλεγούν µε στόχο τα παρακάτω: 

• Να ελέγξουν την επιτυχία µέτρων αποφυγής της εισροής θάλασσας στο 

αποχετευτικό δίκτυο. Οι µετρήσεις θα περιλαµβάνουν µέτρηση 

ηλεκτραγωγιµότητας και συµπληρωµατικά χλωριόντων σε διάφορα σηµεία του 

αποχετευτικού δικτύου και ιδιαίτερα στα παραλιακά αντλιοστάσια και τον ΚΑΑ. 

Στόχος είναι ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων για 

αποφυγή εισροών θαλασσινού νερού και ο προγραµµατισµός των επόµενων 

επεµβάσεων. 

• Να ποσοτικοποιηθούν οι παρασιτικές εισροές ανά υπολεκάνη απορροής 

(πέραν της εισροής θαλασσινού νερού), έτσι ώστε να ελεγχθεί το φαινόµενο 

και να ληφθεί υπόψη στην υδραυλική βελτιστοποίηση των φρεατίων εκτροπής. 

• Να καταστούν εµφανείς οι διαφορές στη συγκέντρωση ρύπων στα λύµατα ανά 

υπολεκάνη απορροής, καθώς και ο βαθµός αραίωσης κατά τη διάρκεια 

βροχοπτώσεων και να ληφθεί αυτό υπόψη στην υδραυλική βελτιστοποίηση των 

φρεατίων εκτροπής. 

Με βάση τα παραπάνω θα συνταχθεί Τεχνική Έκθεση, η οποία θα παρουσιάζει τα 

αποτελέσµατα, θα τα αξιολογεί και θα προτείνει συγκεκριµένες ενέργειες για τη 

βελτιστοποίηση του αποχετευτικού συστήµατος. 
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6 Εφαρµογή του RealtSO 

6.1 Συνοπτική περιγραφή 

Οι εταιρίες αποχέτευσης παράκτιων πόλεων, αντιµετωπίζουν µε ανησυχία τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστηµάτων υπερχείλισης παντορροϊκών δικτύων:  

• ∆ιείσδυση της θάλασσας στο δίκτυο µέσω µεταλλικών θυρίδων εκτός 

λειτουργίας, λόγω συσσωρευµένων φερτών µετά από ένα συµβάν 

υπερχείλισης. Το φαινόµενο αυτό παρουσιάζεται συνήθως σε παλίρροιες και 

καταιγίδες και προκαλεί προβλήµατα στη συντήρηση των δικτύων και στην 

επαναχρησιµοποίηση των αποβλήτων λόγω υψηλής αλατότητας καθώς και 

υψηλά κόστη λειτουργίας. 

• Υπερχείλιση λυµάτων στη θάλασσα κατά τη διάρκεια απρόβλεπτης έµφραξης 

αγωγών σε συνθήκες ξηρού καιρού. 

Επιπλέον, οι εταιρίες αποχέτευσης δεν έχουν κανένα σύστηµα έγκαιρης 

προειδοποίησης για την άµεση αντίδραση του προσωπικού σε περίπτωση 

απρόβλεπτης υπερχείλισης αλλά και ανύψωσης της στάθµης της θάλασσας λόγω 

καιρικών συνθηκών. Παρόµοια προβλήµατα αντιµετωπίζονται παραδοσιακά µε 

εξαιρετικά δαπανηρά τεχνικά έργα µεγάλης κλίµακας που σε πολλές περιπτώσεις δεν 

είναι εφικτά λόγω χωροταξικών και τοπογραφικών συνθηκών. 

Το Real-t-SO είναι συνδυασµός εργαλείου λήψης αποφάσεων πραγµατικού χρόνου µε 

την υποστήριξη αυτόµατων συσκευών ελέγχου. Το προτεινόµενο εργαλείο µε την 

τεχνολογία πολυπρακτόρων θα παρέχει µέσω αισθητήρων, σε πραγµατικό χρόνο, τα 

διαδοχικά στάδια κατάστασης του παντορροϊκού συστήµατος, από την κανονική ή 

περιστατικά πιθανή δυσλειτουργία µέχρι και την πλήρη αστοχία του συστήµατος 

υπερχείλισης. Αυτά τα µηνύµατα θα αποστέλλονται στο κέντρο διαχείρισης του 

δικτύου καθώς και το επιχειρησιακό προσωπικό σε υπολογιστές παλάµης. Σε 

περίπτωση συναγερµού, το σύστηµα θα στέλνει κατάλληλες εντολές στις συσκευές 

(πχ. θυροφράγµατα) µέσα από ένα συνεχή κύκλο δράσεων και επιπτώσεων, µέχρι την 

αποκατάσταση της επιθυµητής κατάστασης. Φυσικά θα υπάρχει και η χειροκίνητη 

επιλογή. 
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Η πιλοτική εφαρµογή θα υλοποιηθεί σε τρία σηµεία υπερχείλισης αποχετεύσεων στην 

παραλία της Θεσσαλονίκης (Λιµάνι, Φιλοποίµενος και Κοσµά Αιτωλού), όπου 

εµφανίζονται συχνά παρόµοια προβλήµατα. 

6.2 Αναµενόµενες επιπτώσεις 

Το σύστηµα Real-t-SO σχεδιάστηκε µε βάση την στρατηγική ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ/ΠΡΟΒΛΕΨΗ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ εκτελώντας τις 

ακόλουθες λειτουργίες: 

• Συλλέγει πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο σε απευθείας σύνδεση µε 

αισθητήρες µέτρησης περιβαλλοντικών παραµέτρων σχετικά µε την τρέχουσα 

κατάσταση του παντορροϊκού δικτύου και ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ τους υπευθύνους για 

την λειτουργία και παρακολούθηση του δικτύου. 

• Συγκρίνει σε πραγµατικό χρόνο την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου µε την 

επιθυµητή κατάσταση και τελικά ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ ή ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ανεπιθύµητες 

καταστάσεις (π.χ. µετεωρολογική πρόγνωση που οδηγεί στην πιθανή 

ανύψωση της στάθµης της θάλασσας και εισροή αλµυρού νερού στο δίκτυο). 

• ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΕΙ ή ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΣΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ σε περιπτώσεις υπερχείλισης 

των λυµάτων προς την θάλασσα σε συνθήκες ξηρού καιρού ή/και σε 

περιπτώσεις εισβολής αλµυρού νερού στους αγωγούς αστικών λυµάτων. 

• Σε περίπτωση συναγερµού ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ σε πραγµατικό χρόνο τις κατάλληλες 

ενέργειες των στοιχείων ελέγχου (π.χ. λειτουργία θυροφραγµάτων, λειτουργία 

αντλιών κλπ) µέσα από ένα συνεχή κύκλο δράσεων και επιπτώσεων, µέχρι να 

αποκατασταθεί η επιθυµητή κατάσταση. 

Το προτεινόµενο εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος µε τη χρήση ευφυών 

πρακτόρων θα παρέχει ειδοποιήσεις σε πραγµατικό χρόνο σχετικά µε την κανονική  

λειτουργία, τα διάφορα συµβάντα ή δυσλειτουργίες και µέχρι την αστοχία της 

επιθυµητής λειτουργίας και απόδοσης του δικτύου (µε ειδική διατύπωση, όπως 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ, ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ, ΚΡΙΣΙΜΗ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ). Αυτά τα µηνύµατα θα στέλνονται 

στο επιχειρησιακό προσωπικό µέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων. 

Οι γενικοί και οι επιχειρησιακοί στόχοι είναι: 
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• Εξασφάλιση περιβαλλοντικής προστασίας κατά την παραλαβή των όµβριων 

επιφανειακών υδάτων και λυµάτων από το παντορροϊκό σύστηµα, συµβολή 

στην ποιότητα ζωής στην πόλη. 

• Ελαχιστοποίηση της συχνότητας περιστατικών υπερχειλίσεων λυµάτων προς 

την θάλασσα που οφείλονται σε απρόβλεπτες αποφράξεις αγωγών ή 

παρατεταµένες απορρίψεις λυµάτων µετά από βροχοπτώσεις. 

• Αποφυγή των αυξηµένων συγκεντρώσεων χλωριόντων στη µονάδα 

επεξεργασίας λυµάτων εκροής (που είναι επιζήµια για την ανάπτυξη των 

φυτών) που προκαλούνται από τη θαλάσσια διείσδυση και απαγορεύουν κατά 

συνέπεια την επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων νερών για άρδευση. 

Η επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων νερών επιτρέπει την ανακούφιση 

των πιέσεων για απολήψεις από άλλους, φυσικούς πόρους γλυκών νερών. 

• Ελαχιστοποίηση στο επιπρόσθετο κόστος µεταφοράς και επεξεργασίας των 

νερών. 

• Ελαχιστοποίηση του αριθµού των παρεµβάσεων για το εξειδικευµένο 

προσωπικό για καθαρισµό και αποκατάσταση των διατάξεων αντεπιστροφής 

στο δίκτυο. 

• Ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης που απαιτείται για επιθεώρηση του 

δικτύου από την ΕΥΑΘ. 
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8 Ακρωνύµια 

BQEs Biological Quality Elements 

BWD Bathing Water Directive 

COD Chemical Oxygen Demand 

CSO’s Combined Sewage Overflows 

EEI ∆είκτης Οικολογικής Εκτίµησης 

EQR Ecological Quality Ratio 

ESG Ecological Status Group 

GIS Geographic Information System - Γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών 

H/Z Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

PAH Πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες 

PLC Programmable Logic Controllers 

RDBMS Relational Database Management System 

Real-t-SO 

Real time Sewerage Overflow -  

Επιχειρησιακό Εργαλείο Ελέγχου σε πραγµατικό χρόνο των υπερχειλίσεων 

παντορροϊκού συστήµατος αποχέτευσης σε παράκτιες πόλεις 

R/P Λόγος του αριθµού των Ροδοφυκών προς τον αριθµό των Φαιοφυκών 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition 

UWWTD Urban Waste Water Treatment Directive 

WFD Water Framework Directive 

ΒΙΠΕΘ Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης 

ΒΜΙ Βενθικά Μακροασπόνδυλα 

ΕΓΥ Ειδική Γραµµατεία Υδάτων 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΛ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 

ΕΕΛΘ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θες/νίκης 

ΕΛΚΕΘΕ Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών 

ΕΥΑΘ 

Α.Ε. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

ΚΑ Κεντρικό Αντλιοστάσιο 

ΚΑΑ Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός 

ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση 

ΜΑ Μακροφύκη 

ΜΚΑ Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων 

ΜΣΘ Μέση Στάθµη Θάλασσας 

ΟΑΘ Οργανισµός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 

ΟΠΥ Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 

ΟΥΘ Οργανισµός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης 

Π.Ο. Περιβαλλοντικοί Όροι 

ΠΚΜ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

ΣΕΘ Στάθµη Επιφάνειας Θάλασσας 
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ΥΜΑΘ Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης 

ΥΠΕΚΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 

ΥΠΕΧΩ∆Ε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 

ΥΠΠΝ Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεµικού Ναυτικού 
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9 Παράρτηµα 

9.1 Λίστα διαθέσιµων µελετών - Τεχνική Περιγραφή 

Αποχετευτικού ∆ικτύου 

Ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω τεχνικές και περιβαλλοντικές µελέτες που έχουν 

συνταχθεί παλαιότερα καθώς και κατασκευαστικά στοιχεία των υφιστάµενων έργων: 

• «Οριστική µελέτη και αναθεωρητική τοιαύτη έργων αποχετεύσεως µείζονος 

περιοχής Θεσσαλονίκης. Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός. Από φρεάτιο 38 

Γαλλικού µέχρι φρεάτιο 98 Αναλήψεως», (Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων, 

Μελετητής: ∆. ΚΟΜΗΣ – ∆. ΣΩΤΗΡΙΟΥ - Γ. ΚΟΝΤΟΣ – Χ. ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΜΠΑΣ – Ν. 

ΚΟΥΛΕΪΜΑΝΗΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν. ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗ – Ι. ΜΠΑΝΤΕΚΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: J. D. &  D. M. 

WATSON,1979)  

• «Μελέτη επέκτασης και ολοκλήρωσης βιολογικού καθαρισµού λυµάτων 

Θεσσαλονίκης», (ΥΠΕΧΩ∆Ε / ∆6, Μελετητής: Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΕ – Θ. ΓΚΟΦΑΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ – Γ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΠΡΙΝΤΑΝΚΟ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΤΑΛΩΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.), στα πλαίσια της οποίας εκπονήθηκαν οι «Προµελέτη 

Εγκαταστάσεων» (1992) και «Οριστική µελέτη εξαερισµού του Κεντρικού 

Αποχετευτικού Αγωγού» (1997) 

• «∆ιαχειριστικό σχέδιο ακαθάρτων και οµβρίων στο αποχετευτικό σύστηµα 

Θεσσαλονίκης», (ΕΥ∆Ε Θεσσαλονίκης, Μελετητής: ΕΝΜ ΕΠΕ – ΕΛΤΕΜΕ ΕΠΕ- ΚΡΡ 

– AEW PLAN GMBH, 1998) 

• «Γενικό Ρυθµιστικό Σχέδιο (Μasterplan) αποχετευτικού δικτύου Θεσσαλονίκης», 

(ΕΥ∆Ε Θεσσαλονίκης, Μελετητής: Κ. ΖΕΡΗΣ – Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. – SOCIETA GENERALE DI INGEGNERIA Spa – Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ – ΑΝΤΕΜ ΕΠΕ – ΝΑΜΑ ΑΕ – ΜΑΤΚΕ 

ΕΠΕ – Σύµβουλος: DANISH HYDRAULIC INSTITUTE (DHI), 2001) 

• «Γενικό Ρυθµιστικό Σχέδιο Αντιπληµµυρικής προστασίας και αποχέτευσης 

οµβρίων περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης», (ΕΥ∆Ε Θεσσαλονίκης, Μελετητής: 
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ΕΞΑΡΧΟΥ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, 

2003) 

• «Εξωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (8.1/2/3.1/3.2), Τµήµα Κ1 – Κ2», στα 

πλαίσια της  οποίας εκπονήθηκε η οριστική µελέτη εφαρµογής «Κατασκευή 2ου 

κλάδου αγωγού αποχέτευσης» (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ, Μελετητής: Η. ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ, 

2003) 

• «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη λειτουργία του σταθµού 

καθαρισµού λυµάτων κατά τη φάση οριστικής λειτουργίας του ΣΚΛΘ» 

(ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆6, Μελετητής: Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΕ – Θ. ΓΚΟΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΕΠΕ – Γ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΠΡΙΝΤΑΝΚΟ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

Α.Ε., 1992) 

• «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων 

Θεσσαλονίκης» (ΕΥ∆Ε Θεσσαλονίκης, 2005) 

• «Περιβαλλοντική Έκθεση: ¨Χρήση επεξεργασµένων εκροών από την 

εγκατάσταση λυµάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.) για άρδευση γεωργικών 

εκτάσεων¨» (ΕΥΑΘ ΑΕ, Μελετητής: ΕΘΙΑΓΕ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, 

2002) 

• Τεχνική Έκθεση για τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων 

Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.) και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της ΚΥΑ 

15022/93» (ΕΥΑΘ ΑΕ, 2003) 

• «Τροποποίηση - Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για την Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.) που βρίσκεται στην περιοχή 

της Σίνδου του Νοµού Θεσσαλονίκης» ΚΥΑ 123190/12-02-2004. 

• Κατασκευαστικά στοιχεία από το «Μητρώο έργου κατασκευής ΚΑΑ 

Θεσσαλονίκης, Τµήµα ΙΙΙ. Από Φρ. 36 έως Φρ. 50Ν», (ΕΥ∆Ε Θεσσαλονίκης, 

Ανάδοχος: ΑΚΤΩΡ ΑΕ, 1986-1988)  

• Κατασκευαστικά στοιχεία από το «13ο και 14ο Πρωτόκολλο Παραλαβής 

αφανών εργασιών του έργου : Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός 

Θεσσαλονίκης, Τµήµα 3ο. Από Φρ. 38 (Γαλλικού) µέχρι Φρ. 52 (Ελευθερία)», 

(ΕΥ∆Ε Θεσσαλονίκης, Ανάδοχος: ΑΚΤΩΡ ΑΕ, 1986-1988)  
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• Κατασκευαστικά στοιχεία από το «Μητρώο έργου Αποχέτευσης χαµηλών 

περιοχών δυτικού τµήµατος Θεσσαλονίκης», (ΕΥ∆Ε Θεσσαλονίκης, Ανάδοχος: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ, 1993) 

• Κατασκευαστικά στοιχεία από το έργο «Κατασκευή συλλεκτήρος ακαθάρτων 

υδάτων ∆ήµου Ιωνίας», (ΟΑΘ, Ανάδοχος : ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΤΕΕ, 1993)  

• Κατασκευαστικά στοιχεία από το έργο «Γ΄ Οµάδα Επειγόντων Έργων Τ.Π. 1997. 

Κατασκευή αγωγού ακαθάρτων στην οδό Πόντου, ∆ήµου Εχεδώρου», (ΕΥΑΘ 

ΑΕ, Ανάδοχος : Γ. ∆ΙΤΣΑΣ Ε∆Ε, 2000)  

• Στοιχεία από την «Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων περιοχής 

Κρεαταγοράς – Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης» (ΕΥΑΘ ΑΕ, Μελετητής ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Ε.Τ.Ε., 2002) 

• Κατασκευαστικά στοιχεία από το έργο «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Ακαθάρτων Υδάτων Αποχετεύσεως Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης – Στάδιο 

Ι. Σχέδιο ως κατασκευάσθη ∆ίδυµου αγωγού προσαγωγής (µηκοτοµή- τυπική 

διατοµή – φρεάτιο επίσκεψης», (ΕΥ∆Ε Θεσσαλονίκης, Ανάδοχος: ΧΡ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ – ESMIL INTERNATIONAL BV, 1988) 

• Κατασκευαστικά στοιχεία από το έργο «Υπολειπόµενες εργασίες του Έργου: 

¨Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων ΒΙ.ΠΕ.Θ. – Σίνδου – Αγχιάλου προς 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης στο Γαλλικό Ποταµό¨. 

Αγωγός εντός Ε.Ε.Λ. από ΦΒ33 έως ΦΒ39-2», (ΕΥΑΘ ΑΕ)  

• Κατασκευαστικά στοιχεία από το «Μητρώο έργου κατασκευής Κ.Α.Α. 

Θεσσαλονίκης. Τµήµα ΙΙ.Α. από Φρ. 50Ν έως Φρ. 79», (ΕΥ∆Ε Θεσσαλονίκης, 

Ανάδοχος: Ε∆ΟΚ ΕΤΕΡ ΑΕ – ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕ, 1986). 

• "Οριστική µελέτη 2ου κλάδου Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (Κ.Α.Α.) 

Θεσσαλονίκης από φρεάτιο Φ50Ν έως εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων 

Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.), (ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΕΥ∆Ε Θεσσαλονίκης, Μελετητής: ΕΝΜ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., Β. Παππά - Υδριώτη, Γ. ∆ιδασκάλου).  

• "Προµελέτη έργων αναβάθµισης ΜΚΑ - ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης" (ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, 

Μελετητής: Υ∆ΡΟ∆ΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.). 

 


