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Περίληψη

Το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ένα πολύπλευρο και  πολυ-

διάστατο πρόβλημα, με άμεσες και έμμεσες συνέπειες για τον άνθρωπο και το

περιβάλλον, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως αυτό της πόλης της

Θεσσαλονίκης. Για τούς λόγους αυτούς, η ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλ-

λοντος απαιτεί διαρκή παρακολούθηση.

Η πτυχιακή εργασία με τίτλο “Δημιουργία κατάλληλης προς επεξεργασία

ηλεκτρονικής βάσης ωριαίων δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την

ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης” έχει ως βασικό σκοπό την άντληση-

καταγραφή των μετρήσεων της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην ευρύτερη

περιοχή της Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ) και τη δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων  κατάλ-

ληλων προς επεξεργασία και περεταίρω μελέτη.

Συγκεκριμένα, αντλήθηκαν ωριαίες τιμές συγκέντρωσης των ατμοσφαιρικών

ρύπων CO, NO2, SO2, O3 και ημερήσιες τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων PM10,

που καλύπτουν τη χρονική περίοδο 2001-2011, για τις περιοχές Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Αγία Σοφία, Κορδελιό, Σίνδος, Πανόραμα και

Καλαμαριά.

Οι μετρήσεις αυτές έχουν πραγματοποιηθεί από το δίκτυο σταθμών παρακο-

λούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ΕΠΘ. Το δίκτυο αυτό ανήκει στο

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (www.ypeka.gr).

Αρχικά αντλήθηκαν από το διαδίκτυο οι συγκεντρώσεις σε ηλεκτρονικά αρχεία

δεδομένων (dat) και στη συνέχεια, αφού επεξεργάστηκαν κατάλληλα, πήραν τη

μορφή ηλεκτρονικών αρχείων excel. Τα αρχεία αυτά στο τέλος έλαβαν τέτοια δομή

ώστε να μπορεί εύκολα κάθε ενδιαφερόμενος να προβεί σε μελέτη της χωρικής και

χρονικής διακύμανσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ΕΠΘ.

Τέλος, γίνεται μια σύντομη επεξεργασία και παρουσίαση κάποιων πρώτων

αποτελεσμάτων που αφορούν τη χωρική και χρονική διακύμανση της ποιότητας του

ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην ΕΠΘ για τη χρονική περίοδο 2001-2011.
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Abstract

The phenomenon of air pollution is a many-sided problem which has direct

and indirect effects on human beings and the environment, especial in big urban areas

like the city of Thessaloniki, Greece. For these reasons, the quality of the atmospheric

environment requires continuous monitoring.

The aim of this dissertation entitled << Electronic data base creation of

hourly air pollutants concentrations within the greater area of Thessaloniki,

Greece>> is the monitoring of the air quality within the greater Thessaloniki area

(GTA) and the creation of the appropriate electronic data bases-files for further

process and study.

For this purpose, hourly concentrations of the air pollutants CO2, NO2, SO2

and O3 were used as well as the mean daily concentrations of particulate matter with

aerodynamic diameter up to 10μm known as PM10. These values cover the time

period 2001-2011 and have been recorded by the air quality monitoring stations

network which belongs to the Hellenic Ministry of Environment, Energy, and Climate

Change (HMEECC). Concretely, the six examined monitoring sites within the GTA

are: Aristotle University of Thessaloniki (AUT), Agia Sofia, Cordelio, Sindos,

Panorama and Kalamaria.

Initially, the concentrations of the aforementioned air pollutants were recorded

through the official web site of the HMEECC. Then, the concentration values were

evaluated. Thus, for each examined monitoring site appropriate electronic files were

developed. This process enables for further processing and analysis.

Finally, a short descriptive statistics and a short presentation which concerns

the spatial and the temporal variation of air pollution within the GTA, was made.
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Κεφάλαιο 1ο
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
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1.1  ΟΡΙΣΜΟΣ

Ατμοσφαιρική ρύπανση ονομάζεται η παρουσία στην ατμόσφαιρα ρύπων

δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας σε

ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές

επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα και

γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του.

Όταν επικρατούν υψηλά επίπεδα ρύπανσης έχει επικρατήσει στην καθομι-

λουμένη να λέγεται ότι έχουμε «Νέφος». Αντίστοιχα στην Αγγλική γλώσσα μιλάμε

για SMOG [αιθαλομίχλη]. Η λέξη είναι σύνθετη και προέρχεται από τις λέξεις

SMOke [αιθάλη] και fog [ομίχλη]. Η βιομηχανική αιθαλομίχλη προκαλείται σχεδόν

αποκλειστικά από την κατανάλωση καυσίμων υλών, ειδικά κάρβουνου, σε στάσιμες

πηγές όπως είναι οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και τα χυτήρια. Τα βασικά

συστατικά της βιομηχανικής αιθαλομίχλης είναι τα οξείδια του θείου και τα

αιωρούμενα σωματίδια. Συνδυάζεται συνήθως με υψηλή σχετική υγρασία και συχνά

ονομάζεται και Νέφος Αιθαλομίχλης. Αντίθετα, η ατμοσφαιρική ρύπανση σε πολλές

πόλεις προκαλείται από εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου

και υδρογονανθράκων τα οποία με την παρουσία του ηλιακού φωτός αντιδρούν

μεταξύ τους σχηματίζοντας την φωτοχημική αιθαλομίχλη.

Αν και υπάρχει συμβολή από στάσιμες πηγές, η φωτοχημική αιθαλομίχλη συνδέεται

κυρίως με εκπομπές από τροχοφόρα. [1]

Σχήμα 1. Φωτοχημική αιθαλομίχλη στο σύγχρονο Loss Angeles [αριστερά] και

επεισόδιο μαύρου καπνού την δεκαετία του 30 στο Pittsburgh [δεξιά].[1]
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1.2  ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΟΙ

Οι κυριότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι είναι η εξής

1.2.1 Το  Διοξείδιο  του  Θείου (SO2)

Το Διοξείδιο του θείου είναι αέριο άχρωμο, άοσμο σε χαμηλές συγκεντρώσεις αλλά

με έντονη ερεθιστική μυρωδιά σε πολύ ψηλές συγκεντρώσεις.

1.2.2 Το Μονοξείδιο  του  Άνθρακα (CO)

Το Μονοξείδιο του Άνθρακα είναι αέριο άοσμο, άχρωμο, άγευστο και ελαφρύτερο

του αέρα. Εκπέμπεται από τις εξατμίσεις των μηχανών των βενζινοκίνητων

αυτοκινήτων και πάσης φύσεως μηχανών όταν συντελείται ατελής καύση της

καύσιμης ύλης.

1.2.3 Το  Διοξείδιο  του  Αζώτου (ΝΟ2)

Το Διοξείδιο του Αζώτου είναι αέριο με καφεκίτρινο χρώμα και ιδιάζουσα οσμή. Σε

υψηλές συγκεντρώσεις δίνει το χαρακτηριστικό χρώμα του στην όψη του ουρανού

στις αστικές περιοχές.

1.2.4 Το Όζον (Ο3)

Το όζον είναι αέριο, άχρωμο, με χαρακτηριστική οσμή, το κύριο συστατικού του

φωτοχημικού νέφους στην επιφάνεια της γης (τροπόσφαιρα). Στην ανώτερη ατμό-

σφαιρα (στρατόσφαιρα), ωστόσο το όζον έχει ευεργετικό ρόλο απορροφώντας την

επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου.

1.2.5 Τα  Αιωρούμενα  Σωματίδια (PM10)

Ως αιωρούμενα σωματίδια (Suspended Particulate Matters-SPM) θεωρούνται όλα τα

σώματα στερεά και υγρά, που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα για μεγαλύτερα ή

μικρότερα χρονικά διαστήματα ανάλογα με το μέγεθος και τις άλλες φυσικοχημικές

τους ιδιότητες.

1.2.6 Μόλυβδος, Αρσενικό, Κάδμιο και Νικέλιο (Pb, As, Cd, Ni)

Είναι μέταλλα τα οποία βρίσκονται στην ατμόσφαιρα σε αιωρούμενα σωματίδια είτε

υπό στοιχειακή μορφή είτε υπό μορφή ενώσεων (οξειδίων, θειικών ή θειούχων). [2]
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1.3  ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΤΟΥΣ

Οι πηγές και οι επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων είναι οι εξής:

1.3.1 Το  Διοξείδιο  του  Θείου (SO2)

Κυριότερες πηγές προέλευσης του διοξειδίου του θείου είναι σταθμοί, οι χημικές

βιομηχανίες, τα διυλιστήρια πετρελαίου, οι κεντρικές θερμάνσεις και τα πετρε-

λαιοκίνητα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν καύσιμο με ψηλή περιεκτικότητα σε θείο.

Μακροχρόνια έκθεση στο διοξείδιο του θείου μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά

προβλήματα, να τροποποιήσει τον αμυντικό μηχανισμό των πνευμόνων και να

επιδεινώσει τυχόν υπάρχουσες καρδιοαγγειακές παθήσεις. Στην ατμόσφαιρα

σχηματίζει θειικές ενώσεις μεταξύ των οποίων και θεϊκό οξύ και σωματίδια

αποτελούμενα από θειικές ενώσεις. Επηρεάζει άτομα με αναπνευστικά προβλήματα

από μόνο του ή σε συνέργεια με τα αιωρούμενα σωματίδια. Προκαλεί αλλοιώσεις σε

βλάστηση και υλικά. Μειώνει την ορατότητα και αυξάνει την οξύτητα λιμνών και

ποταμών.

1.3.2 Το Μονοξείδιο  του  Άνθρακα (CO)

Κυριότερες πηγές προέλευσης του μονοξειδίου του άνθρακα είναι οι εξατμίσεις

αυτοκινήτων, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους στάθμευσης ή κατά μήκος δρόμων σε

περίοδο κυκλοφοριακής αιχμής, και οι εξατμίσεις πάσης φύσεως μηχανών όταν

συντελείται ατελής καύση. Άλλες πηγές είναι το καψάλισμα των χωραφιών και η

καύση ελαστικών σε ανοικτούς χώρους. Το μονοξείδιο του άνθρακα μειώνει την

ικανότητα του αίματος να μεταφέρει οξυγόνο σε βασικούς ιστούς του οργανισμού,

επιδρώντας κυρίως στο καρδιοαγγειακό και νευρικό σύστημα. Χαμηλές

συγκεντρώσεις επηρεάζουν δυσμενώς άτομα με καρδιακά προβλήματα και μειώνουν

τις σωματικές επιδόσεις νεαρών και υγιών ατόμων. Υψηλότερες συγκεντρώσεις

προκαλούν συμπτώματα όπως ζαλάδα, πονοκεφάλους και κόπωση.

1.3.3 Το  Διοξείδιο  του  Αζώτου (ΝΟ2)

Η καύση ορυκτών καυσίμων κυρίως σε αυτοκίνητα, σε ηλεκτροπαραγωγούς

σταθμούς και κεντρικές θερμάνσεις παράγουν μεταξύ άλλων και μονοξείδιο του

αζώτου (ΝΟ). Αυτό με διάφορες χημικές αντιδράσεις που ενισχύονται με την
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παρουσία της ηλιακής ακτινοβολίας και του όζοντος, μετατρέπεται σε διοξείδιο του

αζώτου (ΝΟ2). Το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλεί

αναπνευστικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε άτομα που υποφέρουν από άσθμα και σε

παιδιά. Στους ασθματικούς προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή. Συνδράμει επίσης στη

δημιουργία του όζοντος στην τροπόσφαιρα και της όξινης βροχής, επηρεάζοντας έτσι

αρνητικά  τη βλάστηση.

1.3.4 Το  Όζον (Ο3)

Το όζον σχηματίζεται στην κατώτερη ατμόσφαιρα (τροπόσφαιρα) ως αποτέλεσμα

χημικών αντιδράσεων μεταξύ του οξυγόνου, πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs),

και οξειδίων του αζώτου (NOx) με τη βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας. Πηγές

εκπομπής πρόδρομων ουσιών του όζοντος (VOCs και NOx) είναι τα οχήματα, τα

χημικά εργοστάσια, τα χημικά διαλυτικά και τα βενζινάδικα.

Το όζον σε μεγάλες συγκεντρώσεις προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον όπου ζούμε. Προκαλεί ερεθισμό στην

αναπνευστική οδό, διαταραχή της αναπνευστικής λειτουργίας, αίσθημα ξηρότητας

στο λαιμό, πόνο στο στήθος, βήχα, άσθμα, φλεγμονή στους πνεύμονες, πιθανή

επιδεκτικότητα σε μολύνσεις του αναπνευστικού και ερεθισμό των οφθαλμών. Το

όζον έχει επίσης δυσμενείς επιδράσεις στα φυτά, μειώνει την παραγωγή στις

αγροτικές καλλιέργειες και προκαλεί ζημιές στη δασική βλάστηση.

1.3.5 Τα  Αιωρούμενα  Σωματίδια (PM10)

Οι κυριότερες πηγές εκπομπής αιωρουμένων σωματιδίων είναι οι

- Φυσικές πηγές: ηφαιστειακή δραστηριότητα, θάλασσα, σκόνη από απογυμνωμένο

έδαφος, μεταφορά από μεγάλες αποστάσεις κυρίως από περιοχές ερήμων.

- Ανθρωπογενείς πηγές: βιομηχανικές δραστηριότητες, παραγωγή τσιμέντου, γύψου,

χυτήρια μεταλλεύματος, εξορυκτικές δραστηριότητες, κατασκευαστικές/οικοδομικές

δραστηριότητες, οχήματα (κυρίως πετρελαιοκίνητα οχήματα και δίκυκλα), πυρκαγιές,

αγροτικές δραστηριότητες, άλλες καύσεις (καλοριφέρ, τζάκια, ψησταριές) και

ιδιαίτερα στο εσωτερικό περιβάλλον κάπνισμα και μαγείρεμα. Η συμμετοχή του

αυτοκινήτου οφείλεται στην καύση του καυσίμου, στη φθορά των ελαστικών και

στην επαναιώρηση. Μικρότερα σε μέγεθος σωματίδια δημιουργούνται δευτερογενώς
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στην ατμόσφαιρα από αντιδράσεις αέριων ρύπων. Οι αντιδράσεις αυτές επιτα-

χύνονται παρουσία ηλιακής ακτινοβολίας και σε υψηλές θερμοκρασίες.

Οι επιδράσεις στην υγεία εξαρτώνται πολύ από το μέγεθος των σωματιδίων και τη

σύστασή τους. Όσο μικρότερα σε μέγεθος είναι τα σωματίδια τόσο βαθύτερα

εισχωρούν στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου. Γενικά σωματίδια με μέγεθος

μεγαλύτερο από 10 μm δεν εισχωρούν στο κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Τα

μικρότερα από 10 μm σωματίδια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες στο

αναπνευστικό ή να επιδεινώσουν τα συμπτώματα ευαίσθητων ομάδων του

πληθυσμού. Ομάδες υψηλού κινδύνουν αποτελούν οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και τα

άτομα που πάσχουν από άσθμα και άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις.

- Τα αιωρούμενα σωματίδια προκαλούν φθορές στα υλικά και μειώνουν την

ορατότητα, ιδιαίτερα σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας.

- Τα αιωρούμενα σωματίδια επηρεάζουν τις οπτικές ιδιότητες της ατμόσφαιρας

μεταβάλλοντας το ισοζύγιο ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. Επίσης συνεισφέρουν

στη δημιουργία νεφών ως πυρήνες συμπύκνωσης, αλλά και στην αλλαγή των

ιδιοτήτων των νεφών και τη συχνότητα των βροχοπτώσεων.

.

1.3.6 Μόλυβδος, Αρσενικό, Κάδμιο και Νικέλιο (Pb, As, Cd, Ni)

Οι κυριότερες πηγές εκπομπής στο περιβάλλον είναι οι:

- Φυσικές πηγές: Ο μόλυβδος, βρίσκεται στο έδαφος ως αποτέλεσμα της

αποσάθρωσης βράχων, της ηφαιστειακής δραστηριότητας, τις πυρκαγιές δασών κ.ά.

Το αρσενικό βρίσκεται σε αφθονία στις ορεινές περιοχές της Ευρώπης με τη μορφή

θειούχων ενώσεων. Άλλες φυσικές πηγές αρσενικού είναι η ηφαιστειακή δραστηριό-

τητα, από την οποία εκπέμπεται με

μορφή θειούχων αλάτων ή οξειδίων.

Το κάδμιο βρίσκεται στη φύση σε

μικρές ποσότητες κυρίως σε ορυκτά

που περιέχουν θειούχες ενώσεις του

ψευδαργύρου, μολύβδου και χαλκού.

Επίσης προέρχεται από τη βλάστηση,

τις πυρκαγιές δασών και τα ηφαίστεια.
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Το νικέλιο βρίσκεται σε μεγάλη αφθονία στους μετεωρίτες, στον γήινο πυρήνα και

σε λιγότερη έκταση στην επιφάνεια της γης. Κυρίως βρίσκεται σε μορφή θειούχων

αλάτων ή οξειδίων.

- Ανθρωπογενείς πηγές: Ο μόλυβδος, εκπέμπεται κυρίως από τις διεργασίες

παραγωγής του, από την απόρριψη στο περιβάλλον προϊόντων που περιέχουν

μόλυβδο και από την καύση υγρών καυσίμων και ξύλων.

Το αρσενικό εκπέμπεται κυρίως υπό μορφή οξειδίων, από χυτήρια αρσενικού και

από την καύση καυσίμων. Παλαιότερα η χρήση ζιζανιοκτόνων ήταν ακόμη μια πηγή

ρύπανσης.

Το κάδμιο, εκπέμπεται από τις παραγωγικές διαδικασίες παραγωγής μολύβδου,

ψευδαργύρου, χαλκού, σιδήρου ή χάλυβα με τη μορφή θειούχων ή θειικών αλάτων.

Επίσης από την καύση καυσίμων υπό τη μορφή οξειδίων ή υπό στοιχειακή μορφή και

από την καύση απορριμμάτων υπό τη μορφή χλωριούχων αλάτων.

Το νικέλιο, εκπέμπεται από την καύση καυσίμων, από μεταλλουργικές εργασίες

παραγωγής νικελίου ή χάλυβα. Το νικέλιο από τις διεργασίες αυτές εκπέμπεται ως

θειικό άλας ή υπό τη μορφή οξειδίων. Χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία ως

καταλύτης, και οι επιδράσεις τους είναι:

Ο μόλυβδος προκαλεί αναιμία, αναπτυξιακές ανωμαλίες σε έμβρυα, βρέφη και

παιδιά και βλάβες στο νευρικό σύστημα.

Το αρσενικό επιδρά κυρίως στο ανώτερο αναπνευστικό και στο καρδιαγγειακό

σύστημα και προκαλεί επίσης αύξηση της αρτηριακής πιέσεως. Είναι επίσης πιθανόν

να προκαλεί καρκίνο στους πνεύμονες.

Το κάδμιο επιδρά κυρίως στα νεφρά και στο αναπαραγωγικό σύστημα. Επίσης έχει

χαρακτηριστεί ως καρκινογόνο.

Το νικέλιο δεν θεωρείται καρκινογόνο. Πιθανόν να προκαλεί δερματικές παθήσεις.

Πρέπει να τονιστεί ότι τα μέταλλα αυτά επιδρούν στην υγεία κυρίως μέσω της

τροφικής αλυσίδας εάν έχει μολυνθεί και λιγότερο με την εισπνοή. [2]
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1.4  ΕΚΠΟΜΠΕΣ  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΡΥΠΩΝ

Αντίθετα με την κοινή αντίληψη, το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγόμενων

αέριων ρύπων προέρχεται από καθαρά φυσικές πηγές. Με τον όρο φυσικές πηγές

αναφερόμαστε στις πηγές εκπομπών αερίων ρύπων που δεν οφείλονται στην

ανθρώπινη δραστηριότητα. Παρ’ όλα αυτά οι ανθρωπο-γενείς εκπομπές είναι κυρίως

υπεύθυνες για τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα που εμφανίσθηκαν. Αυτό

οφείλεται βεβαίως στην ανατροπή της φυσικής ισορροπίας αλλά επίσης και στην

μεγάλη πυκνότητα των εκπομπών από ανθρωπογενείς εκπομπές οι οποίες

συγκεντρώνονται σε μικρές γεωγραφικές περιοχές (κυρίως αστικές περιοχές και

βιομηχανικές ζώνες). Αντίθετα, η καλή διασπορά των φυσικών πηγών ανά την

υφήλιο προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερης ανάμιξης των ρύπων με τον καθαρό

αέρα. Κατά συνέπεια, με κάποιες  μικρές εξαιρέσεις, οι εκπομπές αερίων ρύπων από

φυσικές πηγές από μόνες τους δεν οδηγούν σε υψηλές  συγκεντρώσεις.[1]

Οι σημαντικότερες φυσικές πηγές είναι:
1. Τα ηφαίστεια (κυρίως αιωρούμενα σωματίδια, διοξείδιο του θείου, υδρόθειο και

μεθάνιο).

2. Οι πυρκαγιές δασών (κυρίως αιωρούμενα σωματίδια, μονοξείδιο και διοξείδιο του

άνθρακα).

3. Οι ωκεανοί και γενικότερα οι θαλάσσιες εκτάσεις (κυρίως χλωριούχο νάτριο και

θειικά άλατα).

4. Βιολογική αποσύνθεση των φυτών και των ζώων (κυρίως υδρογονάνθρακες,

αμμωνία και υδρόθειο).

5. Η αποσάθρωση του εδάφους (αιωρούμενα σωματίδια).

6. Τα φυτά και τα δέντρα (κυρίως υδρογονάνθρακες).
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Η ανθρωπογενής ρύπανση διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες:
1. Κοινωνική ονομάζεται η περιβάλλουσα ή εξωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση την

οποία υφίσταται το σύνολο του πληθυσμού.

2. Επαγγελματική ονομάζεται η ρύπανση του εργασιακού περιβάλλοντος την οποία

υφίστανται συγκεκριμένες ομάδες η κατηγορίες εργαζομένων.

3. Προσωπική ρύπανση (κάπνισμα, διάφορα σπρέι κτλ)

Οι κυριότερες ανθρωπογενείς πηγές είναι:
1. Βιομηχανικές πηγές (καύσεις, επεξεργασία).

2. Παραγωγή και μεταφορά ενέργειας.

3. Μεταφορές.

4. Κεντρική θέρμανση. [1]

1.5  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ  ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει μεγάλες επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στον

άνθρωπο:

 Υλικά. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να διαβρώσει τα υλικά και να

καταστρέψει ιστορικά αλλά και  σύγχρονα  κτίρια  και μνημεία. Κύρια υπεύθυνη  για

αυτές τις καταστροφές  είναι η όξινη βροχή, η οποία οφείλεται στην όξυνση του

νερού της βροχής λόγω διάλυσης στις σταγόνες ενώσεων του θείου και το αζώτου.

Και η φυσική βροχή είναι ελαφρά  όξινη  λόγω του διοξειδίου του άνθρακα που

υπάρχει στην ατμόσφαιρα αλλά η παρουσία των προαναφερθέντων ρύπων

επιδεινώνει την κατάσταση.

 Φυτά. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να ξεράνει τα φυτά ή να περιορίσει

την ανάπτυξή τους. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται και πάλι από την όξινη

βροχή αλλά σ’ αυτή την περίπτωση σημαντική είναι και η συνεισφορά από τους

ρύπους που υπάρχουν στον αέρα. Παραδείγματος χάριν, όταν τα επίπεδα του

διοξειδίου του θείου ή του όζοντος είναι υψηλά, έχει παρατηρηθεί υπό ανάπτυξη ή

και νέκρωση ορισμένων φυτών.

 Ορατότητα. Όπως είναι γνωστό η αιθαλομίχλη μειώνει την ορατότητα.
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 Ανθρώπινη υγεία. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής

ρύπανσης εμφανίζονται στην υγεία των ανθρώπων και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες

ευπαθείς ομάδες. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω

παραδείγματα:

α) Το μονοξείδιο του άνθρακα αντιδρά με την αιμογλομπίνη του αίματος και σε

υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να οδηγήσει σε ανωμαλίες της όρασης, κακή εκτίμηση

του χώρου και του  χρόνου  και πιθανόν  σε αναισθησία.

β) Το διοξείδιο του θείου επιδρά στο αναπνευστικό σύστημα, ιδιαίτερα όταν

συνδυάζεται  με υψηλές  συγκεντρώσεις  αιωρουμένων  σωματιδίων.

γ) Κάποιες ενώσεις υδρογονανθράκων έχουν καρκινογόνο δράση.

δ) Το όζον είναι εξαιρετικά τοξικό και έκθεση του ατόμου σε υψηλές συγκεντρώσεις

μπορεί να προκαλέσει ζάλη εμετούς κ.ά.[1]

1.6  ΟΞΙΝΗ   ΒΡΟΧΗ

Το νερό της βροχής είναι φυσικά όξινο λόγω της διάλυσης σε αυτό του

διοξειδίου του άνθρακα που  υπάρχει στην  ατμόσφαιρα. Έτσι, απουσία αερίων

ρύπων, η βροχή θα έπρεπε να έχει μια τιμή pH (δείκτης της οξύτητας - Σχήμα 11)

γύρω στο 5,6. ωστόσο, από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης, τα επίπεδα του

pH της βροχής έχουν σημειώσει σημαντική πτώση (μείωση της τιμής του pH

αντιστοιχεί σε αύξηση της οξύτητας του νερού - για μεταβολή του pH κατά μία

μονάδα σημειώνεται  δεκαπλάσια  μεταβολή  στην  οξύτητα).

Υπεύθυνες για την αύξηση της οξύτητας είναι κυρίως οι εκπομπές διοξειδίου

του θείου και οξειδίων του αζώτου που  προέρχονται  από τη χρήση των ορυκτών

καυσίμων στη βιομηχανία και τις μεταφορές. Τα εκπεμπόμενα αέρια διαλύονται

στην υγρασία της ατμόσφαιρας ή τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, σχηματίζοντας

τα αντίστοιχα οξέα (θειϊκό και νιτρικό οξύ), με αποτέλεσμα να αυξάνουν την οξύτητά

τους. Υψηλές συγκεντρώσεις όξινης απόθεσης μπορούν να καταστρέψουν τα

χερσαία και τα υδάτινα οικοσυστήματα αλλά και να προκαλέσουν σημαντικές φθορές

στα υλικά. Τα υδάτινα οικοσυστήματα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις μεταβολές της

οξύτητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η λίμνη Barkevatn στη Νορβηγία, όπου

άλλοτε ζούσαν μεγάλοι πληθυσμοί από πέστροφες και πέρκες. Η αύξηση της

οξύτητας είχε σαν αποτέλεσμα την πλήρη εξαφάνιση των πληθυσμών αυτών στα

τέλη της δεκαετίας  του '70. [1]
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Κεφάλαιο 2ο

Νομοθεσία (Ελληνική – Ευρωπαϊκή)

2.1 Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ατμοσφαιρική ρύπανση

Με την έκδοση της Οδηγίας Πλαίσιο 96/62/EC «για την εκτίμηση και

διαχείριση της ποιότητας του περιβάλλοντος αέρα» (Council Directive 2000/69/EC

2000) τίθεται το βασικό πλαίσιο αναφοράς για το σχεδιασμό και την υλοποίηση

δράσεων που αφορούν «τη διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού

περιβάλλοντος όταν αυτή είναι καλή και τη βελτίωσή της στις άλλες περιπτώσεις».

Η Οδηγία Πλαίσιο 96/62/EC περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω:

 Για να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα στις χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρούσα οδηγία ορίζει τις βασικές αρχές δράσης για όλες τις

χώρες μέλη.

 Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της οδηγίας.

 Οι οριακές τιμές και τα όρια συναγερμού, για κάθε ρύπο, καθορίζονται από το

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αρχικά καθορίζεται ένα προσωρινό όριο ανοχής, έτσι ώστε

τα κράτη μέλη να έχουν τον αναγκαίο χρόνο προσαρμογής. Το περιθώριο αυτό

μειώνεται σταδιακά εντός ορισμένης χρονικής περιόδου για κάθε ρύπο χωριστά.

 Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος ελέγχεται σε όλη την

επικράτεια των κρατών μελών. Η εκτίμηση της ποιότητας του περιβάλλοντος αέρα

πραγματοποιείται με διάφορες μεθόδους. Πραγματοποιείται με μέτρηση, με

προσομοίωση βάση μαθηματικών μοντέλων, με συνδυασμό μετρήσεων και

μαθηματικών μοντέλων ή τέλος κατ’ εκτίμηση. Η εκτίμηση είναι υποχρεωτική στις

κατοικημένες περιοχές με πληθυσμό άνω των 250000 κατοίκων ή στις περιοχές όπου

οι συγκεντρώσεις προσεγγίζουν τις οριακές τιμές, όπως αυτές καθορίζονται.

 Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την τήρηση των οριακών τιμών. Για το λόγο

αυτό τα κράτη μέλη οφείλουν να εκπονούν σχέδιο ή πρόγραμμα. Στη συνέχεια να

λαμβάνουν τόσα και τέτοια μέτρα, τόσο γενικά όσο και ειδικά για κάθε ρύπο, έτσι

ώστε να εκπληρώνονται οι γενικοί στόχοι της Οδηγίας Πλαίσιο και να επιτυγχάνεται

η εμπρόθεσμη τήρηση των οριακών τιμών. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο πρέπει να

είναι προσιτό στο κοινό, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που

αναφέρονται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας Πλαίσιο. Η επιτροπή ελέγχει τακτικά

την εφαρμογή των σχεδίων ή προγραμμάτων. Επιπλέον, πρέπει να εκτιμούν τον
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κίνδυνο υπέρβασης των ορίων συναγερμού και να εκπονούν σχέδια δράσης με

βραχυχρόνια μέτρα, ώστε να μπορούν αυτά να εφαρμοστούν άμεσα και να

επιτυγχάνουν μείωση του κινδύνου υπέρβασης και περιορισμό της διάρκειάς του.

 Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να καταρτίσουν κατάλογο των ζωνών και

των οικισμών όπου τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης υπερβαίνουν τις οριακές

τιμές.

 Σε περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων συναγερμού, τα κράτη μέλη πρέπει να

μεριμνούν για την ενημέρωση του κοινού και να θέτουν στη διάθεσή του κάποιες

ελάχιστες πληροφορίες που καθορίζονται στις θυγατρικές οδηγίες της Οδηγίας

Πλαίσιο. Επίσης, να διαβιβάζουν στην αρμόδια Επιτροπή κάθε σχετική πληροφορία

(καταγεγραμμένο επίπεδο ρύπανσης, διάρκεια του συναγερμού κλπ).

 Σε περίπτωση που ορισμένες ζώνες και οικιστικές περιοχές παρουσιάζουν

επίπεδα ρύπανσης κατώτερα των οριακών τιμών, τα κράτη μέλη οφείλουν να

διατηρούν τα επίπεδα των ρύπων κάτω από τις οριακές τιμές.

 Η Οδηγίας Πλαίσιο περιέχει διατάξεις σχετικά με τη διαβίβαση των

πληροφοριών και των εκθέσεων για τα επίπεδα ρύπανσης και τις περιοχές τις οποίες

αφορούν.

Για την εφαρμογή αυτής της Οδηγίας Πλαίσιο, η Επιτροπή προχώρησε στη

δημιουργία τεχνικών επιτροπών για την εκπόνηση θυγατρικών οδηγιών που να

καλύπτουν όλους τους εξεταζόμενους ρύπους. Οι θυγατρικές οδηγίες 1999/30/EC,

2000/69/EC και 2002/3/EC καθορίζουν και εξειδικεύουν αφενός μεν τις οριακές

τιμές, τα περιθώρια ανοχής, τις τιμές-στόχους, τους μακροπρόθεσμους στόχους, τα

όρια συναγερμού και τα όρια ενημέρωσης του κοινού για τους επιμέρους ρύπους,

αφετέρου δε τις προθεσμίες συμμόρφωσης έναντι των οριακών τιμών. Οι θυγατρικές

οδηγίες που έχουν εκδοθεί είναι οι ακόλουθες:

Οδηγία 1999/30/EC: Είναι η πρώτη θυγατρική οδηγία της Οδηγίας Πλαίσιο

96/92/EC που εκδόθηκε στις 22 Απριλίου 1999 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Αφορά τον καθορισμό των οριακών τιμών για τους ρύπους διοξείδιο του θείου (SO2),

μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ), οξείδια του αζώτου (ΝΟx), αιωρούμενα σωματίδια και

το μόλυβδο (Pb). Στόχος αυτής της οδηγίας είναι μεταξύ άλλων η διατήρηση ή η

βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, με τον καθορισμό

οριακών τιμών για τις συγκεντρώσεις των πιο πάνω ρύπων, καθώς και των ορίων
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συναγερμού για τις συγκεντρώσεις του διοξειδίου του θείου και του διοξειδίου του

αζώτου στον αέρα, με την εκτίμηση των συγκεντρώσεων, βάσει κοινών μεθόδων και

κριτηρίων και με τη συλλογή κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με τις

συγκεντρώσεις, προκειμένου να ενημερώνεται το κοινό.

Οδηγία 2000/69/EC: Η οδηγία αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις οριακές τιμές για

το βενζόλιο και το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) στον αέρα περιβάλλοντος είναι η

δεύτερη θυγατρική οδηγία της Οδηγίας Πλαίσιο 96/92/EC. Στόχος αυτής της οδηγίας

είναι να συμπληρώσει τις διατάξεις σχετικά με τις οριακές τιμές της Οδηγίας Πλαίσιο

96/92/EC με τον καθορισμό ειδικών οριακών τιμών για δύο μεμονωμένες ρυπογόνες

ουσίες, το βενζόλιο και το μονοξείδιο του άνθρακα.

Οδηγία 2002/3/EC: Η οδηγία αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το όζον (Ο3) στον αέρα

περιβάλλοντος είναι η τρίτη κατά σειρά θυγατρική οδηγία της Οδηγίας Πλαίσιο

96/92/EC. Στόχος της οδηγίας αυτής είναι ο καθορισμός μακροπρόθεσμων στόχων,

του ορίου συναγερμού και του ορίου ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τις

συγκεντρώσεις του όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα.

Τελικό Σχέδιο Οδηγίας COM (2003) 423: Το σχέδιο οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το αρσενικό (As), το

κάδμιο (Cd), τον υδράργυρο (Hg), το νικέλιο (Ni) και τους πολυκυκλικούς

αρωματικούς υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ) στον ατμοσφαιρικό αέρα, πρόκειται να

αποτελέσει την τέταρτη θυγατρική οδηγία της Οδηγίας Πλαίσιο 96/92/EC για την

ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, κλείνοντας έτσι τον κατάλογο των αέριων ρύπων

που την αφορούν.[3]
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Συνοπτικά οι θυγατρικές οδηγίες με τους ρύπους στους οποίους αναφέρονται

και την ημερομηνία ισχύς τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1

Θυγατρική Οδηγία Ρύποι
Σχόλια

Ημερομηνία ισχύς

1999/30/EC SO2, NO2, NOx, PM10 &
Pb

Τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο
του 1999 και καταργεί τις

Οδηγίες 80/779/EC,
82/884/EC και  85/20/EC

2000/69/EC CO και Βενζόλιο Τέθηκε σε ισχύ το
Δεκέμβριο του 2000

2002/3/EC O3

Τέθηκε σε ισχύ το Μάρτιο
του 2002 και καταργεί την

Οδηγία 92/72/EC.
Θεσπίζει τιμές – στόχους

και μακροπρόθεσμους
στόχους και όχι οριακές

τιμές

******************** Cd, As, Ni, Hg & PAHs

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ετοιμάζει πρόταση

(COM(2003) 423 final)

Πίνακας 2.1 Θυγατρικές Οδηγίες της Οδηγίας Πλαίσιο 96/92/EC
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Στη συνέχεια και στους Πίνακες 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 2.6 παρουσιάζονται

αναλυτικά η περίοδος αναφοράς και εκτίμησης για κάθε ρύπο, οι οριακές τιμές, το

περιθώριο ανοχής και τέλος η προθεσμία συμμόρφωσης ως προς την οριακή τιμή του

κάθε ρύπου.

Πίνακας 2.2 Οριακές τιμές και προθεσμίες συμμόρφωσης  ως προς τις οριακές τιμές

για το διοξείδιο του θείου (SO2).

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ (SO2)

Περίοδος
αναφοράς

Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής
Προθεσμία

συμμόρφωσης ως
προς την οριακή

τιμή

Ωριαία οριακή τιμή

350 μg/m3 των
οποίων δεν πρέπει
να σημειώνεται
υπέρβαση
περισσότερες από
24 φορές ανά
ημερολογιακό έτος

150 μg/m3 (43%)
κατά την έναρξη
ισχύος της οδηγίας,
μειούμενο από
1/1/2001 και
κατόπιν ανά 12
μήνες κατά ίσο
ετήσιο ποσοστό,
ώστε τελικά να
φτάσει το 0% την
1/1/2005

1/1/2005

Ημερήσια οριακή
τιμή

125 μg/m3 των
οποίων δεν πρέπει
να σημειώνεται
υπέρβαση
περισσότερο από 3
φορές ανά
ημερολογιακό έτος

Κανένα 1/1/2005

Ετήσια οριακή τιμή 20 μg/m3 Κανένα 19/07/2001
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ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝΟ2) ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝΟx)

Περίοδος
αναφοράς

Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής
Προθεσμία

συμμόρφωσης ως
προς την οριακή

τιμή

Ωριαία οριακή τιμή

200 μg/m3 των
οποίων δεν πρέπει
να σημειώνεται
υπέρβαση
περισσότερες από
18 φορές ανά
ημερολογιακό έτος

50 μg/m3 (25%)
κατά την έναρξη
ισχύος της οδηγίας,
μειούμενο από
1/1/2001 και
κατόπιν ανά 12
μήνες κατά ίσο
ετήσιο ποσοστό,
ώστε τελικά να
φτάσει το 0% την
1/1/2010

1/1/2010

Ετήσια οριακή τιμή 40 μg/m3 ΝΟ2

50 μg/m3 (125%)
κατά την έναρξη

ισχύος της οδηγίας,
μειούμενο από
1/1/2001 και

κατόπιν ανά 12
μήνες κατά ίσο

ετήσιο ποσοστό,
ώστε τελικά να

φτάσει το 0% την
1/1/2010

1/1/2010

Ετήσια οριακή τιμή
για την προστασία

της βλάστησης 30 μg/m3 ΝΟx Κανένα 19/07/2001

Πίνακας 2.3 Οριακές τιμές και προθεσμίες συμμόρφωσης ως προς τις οριακές τιμές

για το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) και τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx).
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ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ (ΡΜ10)
1ο ΣΤΑΔΙΟ

Περίοδος
αναφοράς

Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής
Προθεσμία

συμμόρφωσης ως
προς την οριακή

τιμή

24ωρη οριακή τιμή

50 μg/m3 των
οποίων δεν πρέπει
να σημειώνεται
υπέρβαση
περισσότερες από
35 φορές ανά
ημερολογιακό έτος

25 μg/m3 (50%)
κατά την έναρξη
ισχύος της οδηγίας,
μειούμενο από
1/1/2001 και
κατόπιν ανά 12
μήνες κατά ίσο
ετήσιο ποσοστό,
ώστε τελικά να
φτάσει το 0% την
1/1/2005

1/1/2005

Ετήσια οριακή τιμή 40 μg/m3 ΡΜ10

8 μg/m3 (20%)
κατά την έναρξη

ισχύος της οδηγίας,
μειούμενο από
1/1/2001 και

κατόπιν ανά 12
μήνες κατά ίσο

ετήσιο ποσοστό,
ώστε τελικά να

φτάσει το 0% την
1/1/2005

1/1/2005

Πίνακας 2.4 Οριακές τιμές και προθεσμίες συμμόρφωσης ως προς τις οριακές τιμές

για αιωρούμενα σωματίδια (PM10), Στάδιο 1ο.



Αλεξόπουλος Ιωάννης Σελίδα 23

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ (ΡΜ10)
2ο ΣΤΑΔΙΟ

Περίοδος
αναφοράς

Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής
Προθεσμία

συμμόρφωσης ως
προς την οριακή

τιμή

24ωρη οριακή τιμή

50 μg/m3 των
οποίων δεν πρέπει
να σημειώνεται
υπέρβαση
περισσότερες από 7
φορές ανά
ημερολογιακό έτος

Θα υπολογιστεί
βάσει δεδομένων
και θα είναι
ισοδύναμο με την
οριακή τιμή του
Σταδίου 1

1/1/2010

Ετήσια οριακή τιμή 20 μg/m3 ΡΜ10

10 μg/m3 (50%)
την 1/1/2005  και
κατόπιν ανά 12
μήνες κατά ίσο
ετήσιο ποσοστό,
ώστε τελικά να
φτάσει το 0% την
1/1/2010

1/1/2010

Πίνακας 2.5 Οριακές τιμές και προθεσμίες συμμόρφωσης ως προς τις οριακές τιμές

για τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10), Στάδιο 2ο.
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ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO)

Περίοδος
αναφοράς

Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής
Προθεσμία

συμμόρφωσης ως
προς την οριακή

τιμή

Μέγιστη ημερήσια
μέση τιμή 8ωρου

10 mg/m3

50% δηλαδή

6 mg/m3 κατά την
13/12/2000
μειούμενο την
1/1/2003 και
κατόπιν ανά 12
μήνες κατά 2
mg/m3 ώστε τελικά
να φτάσει το 0%
την 1/1/2005

1/1/2005

Πίνακας 2.6 Οριακές τιμές και προθεσμίες συμμόρφωσης ως προς τις οριακές τιμές

για το μονοξείδιο του άνθρακα (CO).
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ΟΖΟΝ (Ο3)

Περίοδος
αναφοράς

Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής
Προθεσμία

συμμόρφωσης ως
προς την οριακή

τιμή

Τιμή στόχος για
την προστασία της
ανθρώπινης υγείας.

Μέγιστη ημερήσια
μέση τιμή 8ωρου

120 μg/m3 εκ των
οποίων δεν πρέπει
να σημειώνεται
υπέρβαση για
περισσότερες από
25 ημέρες ανά
ημερολογιακό έτος
και για διάστημα 3
ετών

κανένα 1/1/2010

Τιμή στόχος για
την  προστασία της
βλάστησης ΑΟΤ40
υπολογισμένο
βάσει ωριαίων
τιμών από το Μάιο
έως και τον Ιούλιο

18000 μg/m3h κατά
μέσο όρο σε

διάστημα 5 ετών κανένα 1/1/2010

Μακροπρόθεσμος
στόχος για την
προστασία της
ανθρώπινης υγείας.
Μέγιστη μέση
ημερήσια τιμή
8ωρου σε διάστημα
ενός
ημερολογιακού
έτους

120 μg/m3h κανένα 2020

Μακροπρόθεσμος
στόχος για την
προστασία της
βλάστησης ΑΟΤ40
υπολογισμένο
βάσει ωριαίων
τιμών από το Μάιο
έως και τον Ιούλιο

6000 μg/m3h κανένα 2020

Πίνακας 2.7 Οριακές τιμές και προθεσμίες συμμόρφωσης ως προς τις οριακές τιμές

για το όζον (Ο3).
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ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb)

Περίοδος
αναφοράς

Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής
Προθεσμία

συμμόρφωσης ως
προς την οριακή

τιμή

Ετήσια οριακή τιμή 0.5 μg/m3

100% κατά την
έναρξη ισχύος της
οδηγίας μειούμενο
από 1/1/2001 και
κατόπιν ανά 12
μήνες κατά ίσο
ετήσιο ποσό, ώστε
να φτάσει το 0%
την 1/1/2005 ή την
1/1/2010 στο
άμεσο περιβάλλον
συγκεκριμένων
σημειακών πηγών
οι οποίες πρέπει να
κοινοποιούνται
στην Επιτροπή

1/1/2005 ή
1/1/2010 στο
άμεσο περιβάλλον
συγκεκριμένων
βιομηχανικών
πηγών οι οποίες
βρίσκονται σε
θέσεις μολυσμένες
από βιομηχανική
δραστηριότητα
δεκαετιών. Οι
πηγές αυτές πρέπει
να κοινοποιούνται
στην Επιτροπή έως
16/07/2001. Στις
περιπτώσεις αυτές,
η οριακή τιμή από
1/1/2005 είναι

1 μg/m3

Πίνακας 2.8 Οριακές τιμές και προθεσμίες συμμόρφωσης ως προς τις οριακές τιμές

για το Μόλυβδο (Pb).

ΒΕΝΖΟΛΙΟ

Περίοδος
αναφοράς

Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής
Προθεσμία

συμμόρφωσης ως
προς την οριακή

τιμή

Ετήσια οριακή τιμή 5 μg/m3

100% την
13/12/2000
μειούμενο την
1/1/2006 και
κατόπιν ανά 12
μήνες κατά 1 μg/m3

ώστε να φτάσει το
0% την 1/1/2010

1/1/2010

Πίνακας 2.9 Οριακές τιμές και προθεσμίες συμμόρφωσης  ως προς τις οριακές τιμές

για το Βενζόλιο.
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Εκτός της Οδηγίας Πλαίσιο 96/62/EC και των θυγατρικών της, έχει εκδοθεί

παράλληλα και μια σειρά άλλων οδηγιών που έχουν σχέση με τον έλεγχο της

ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αυτές οι οδηγίες θέτουν αυστηρές απαιτήσεις, έναντι των

οποίων θα πρέπει να συμμορφωθεί κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι

οδηγίες αυτές θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στη διαμόρφωση των

εναλλακτικών λύσεων, καθώς η ενσωμάτωση των απαιτήσεών τους σε αυτές κρίνεται

απαραίτητη. Τέτοιες οδηγίες είναι ενδεικτικά:

1. Οδηγία 96/91/EC, για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης.

2. Οδηγία 98/70/EC, σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ.

3. Οδηγία 94/63/EC, σχετικά με τον έλεγχο και περιορισμό των πτητικών

οργανικών ουσιών VOCs από την αποθήκευση και διάθεση της βενζίνης.

4. Οδηγία 99/13/EC, σχετικά με τον περιορισμό των πτητικών οργανικών

ουσιών VOCs που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών.

5. Οδηγία 99/96/EC, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών

μελών σε σχέση με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της εκπομπής αερίων και

σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες των αυτοκινήτων.

6. Οδηγία 01/27/EC, σχετικά με την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της

οδηγίας 88/77/EEC του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

7. Οδηγία 01/80/EC, σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών στην

ατμόσφαιρα συγκεκριμένων ρύπων.

8. Οδηγία 01/81/EC, σχετικά με τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για

συγκεκριμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους.

Τα κράτη μέλη καλούνται να εκπονήσουν προγράμματα σταδιακής μείωσης

των εθνικών εκπομπών τους ετησίως από την 1η Οκτωβρίου 2002. Εάν κριθεί

αναγκαίο, τα προγράμματα θα αναθεωρηθούν και θα ενημερωθούν το έτος 2006. Θα

τεθούν στη διάθεση του κοινού και όλων των ενδιαφερόμενων οργανισμών και θα

διαβιβασθούν στην Επιτροπή.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να ετοιμάζουν και να ενημερώνουν ετησίως

τα μητρώα απογραφής των εκπομπών και τις προβλέψεις, σε εθνικό επίπεδο, των

εκπομπών για τους ρύπους SO2, NOx, VOCs και ΝΗ3. Οι απογραφές αυτές και οι

προβλέψεις, κοινοποιούνται κάθε χρόνο και το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου

κάθε έτους, στην Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.
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Η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να συντάξει έκθεση τα έτη 2004, 2008 και το

2012, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σχετικά με τις

προόδους που συντελέστηκαν για την επίτευξη των ανώτατων ορίων, των ενδιάμεσων

περιβαλλοντικών στόχων και των μακροπρόθεσμων στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο

96/62/EC. Οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια οικονομική

αξιολόγηση σχετικά με την αποδοτικότητα, τις δαπάνες, τα πλεονεκτήματα και τις

επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα καθώς επίσης και τις κοινωνικοοικονομικές

συνέπειες για κάθε κράτος μέλος χωριστά, από την εφαρμογή των εθνικών ανώτατων

ορίων εκπομπών.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται με τρίτες χώρες, και τους

ενδιαφερόμενους διεθνείς φορείς και οργανισμούς, προκειμένου να ανταλλάξουν

πληροφορίες και να σημειωθεί πρόοδος στην έρευνα για τη μείωση των ρύπων SO2,

NOx, VOCs και ΝΗ3.

Η Επιτροπή, συντάσσει έκθεση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με τη συμβολή των εκπομπών, οι οποίες

προέρχονται από τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τα αεροσκάφη, στην αξιοποίηση, τον

ευτροφισμό και την δημιουργία όζοντος στο έδαφος, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνωστοποιεί επίσης τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν προκειμένου να

μειωθούν οι εκπομπές των εν λόγω τομέων.[3]
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2.2 Η  Ελληνική  νομοθεσία  και  η  εναρμόνισης  της  με  το
νομοθετικό  Πλαίσιο  της  Ε.Ε.  σχετικά  με  την  προστασία  της
ατμόσφαιρας

2.2.1  Εισαγωγή

Η οικονομική ανάπτυξη ιδιωτών και κράτους, οφείλει να έχει ως όριο την

επιτακτική ανάγκη να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον και η πολιτιστική

κληρονομιά. Η δεοντολογική αυτή συνάδει με τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και

στηρίζεται σε επιστημονικές διαπιστώσεις που επιβάλλουν την ταχεία λήψη

νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία της φύσης από την

οικονομική δράση των ανθρώπων.

Στην Ελλάδα οι Συνταγματικές Διατάξεις μέχρι το έτος 1974, δεν

αντιμετώπιζαν ευθέως το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ρύθμιζαν

εμμέσως τα συναφή ζητήματα και διακρίνονταν για την προσήλωσή τους στην

προστασία του ανθρώπου. Κατ’ ακολουθία, η συνταγματική θεμελίωση κανόνων για

την προστασία του περιβάλλοντος, μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο βάσει των

γενικών διατάξεων για την προστασία της υγείας και της ζωής, δηλαδή της οντότητας

των ατόμων.

Με το πέρασμα των χρόνων, όπου η έντονη βιομηχανική και τεχνολογική

ανάπτυξη όξυνε ιδιαίτερα τα περιβαλλοντικά προβλήματα, συμπεριλήφθηκαν στο

ισχύον Σύνταγμα ειδικές και γενικές διατάξεις, με τις οποίες καθιερώθηκε η

υποχρέωση του Κράτους να λαμβάνει μέτρα αποτελεσματικά για τη διαφύλαξη του

περιβάλλοντος, αλλά και οι πολίτες να οφείλουν να προστατεύουν κατά περίπτωση.

Σήμερα, το σοβαρό έλλειμμα αποτελεσματικής εφαρμογής της περιβαλλοντι-

κής νομοθεσίας έχει πλέον αναδειχθεί σε έναν από τους βασικότερους παράγοντες

συνεχούς υποβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Παρ’ όλα

αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια συνολικής αποτίμησης της

κατάστασης και της πορείας εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην

Ελλάδα, ώστε να υπάρχει μια πλήρης εικόνα του προβλήματος και να είναι εφικτή

μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την τεκμηρίωση υλοποιήσιμων προτάσεων. Για

το λόγο αυτό, κρίνεται επιτακτική η αποτίμηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής

νομοθεσίας στην Ελλάδα, ο εντοπισμός των προβλημάτων που τη δυσχεραίνουν και η

τεκμηρίωση προτάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης. Σημαντικό εργαλείο για
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την αποτίμηση της παραπάνω κατάστασης, αποτελεί η έρευνα του WWF Ελλάς, η

οποία απεστάλλει σε 292 σχετικούς φορείς στην Ελλάδα, όπως το Υπουργείο

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.), η Ειδική

Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.), Διευθύνσεις Περιβάλλοντος

Νομαρχιών και Δασαρχεία.

Για την κατάσταση εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ειδικά

αυτής που διέπει τα ζητήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εξετάζονται ο βαθμός

ενσωμάτωσης της αντίστοιχης διεθνούς και Κοινοτικής Νομοθεσίας, η σαφήνεια και

λειτουργικότητα της, η ύπαρξη καταγγελλόμενων παραβάσεων (είτε προς και από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε από στοιχεία δικαστηρίων), ο συντονισμός των αρμόδιων

υπηρεσιών, η ύπαρξη χρηματοδοτήσεων και η διάθεση επαρκούς πληροφόρησης

προς το κοινό.

2.2.2  Το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο

Το Σύνταγμα της Ελλάδας περιέχει σαφέστατη επιταγή για την προστασία

του περιβάλλοντος ως κοινού αγαθού. Στο άρθρο 24 του Συντάγματος του 2001

αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού

περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη

διαφύλαξη του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή

κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής την αειφορίας.»

Βασικός ελληνικός νόμος για το περιβάλλον είναι ο Νόμος 1650/1986 «για

την προστασία του περιβάλλοντος». Σκοπός αυτού του νόμου-πλαίσιο για το

περιβάλλον, «είναι η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων και η καθιέρωση κριτηρίων και

μηχανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος έτσι ώστε ο άνθρωπος, ως άτομο

και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον

μέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται η ανάπτυξη της

προσωπικότητάς του. Η προστασία του περιβάλλοντος, θεμελιώδες και αναπόσπαστο

μέρος της πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας και πολιτικής, υλοποιείται

κύρια μέσα από το δημοκρατικό προγραμματισμό». Ο Νόμος 1650/1986, ο οποίος

αποτέλεσε ένα μεγάλο βήμα εκσυγχρονισμού του ελληνικού θεσμικού πλαισίου για

την προστασία του περιβάλλοντος, αν και στερείτο συστηματικής προσέγγισης του

αντικειμένου. Δυστυχώς όμως, έμεινε σε μεγάλο μέρος του ανεφάρμοστος.
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Επίσης, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση του στις επί

μέρους πολιτικές αποτελεί βασική υποχρέωση των κρατών-μελών της Ε.Ε. Έτσι η

προστασία του περιβάλλοντος απολαμβάνει αναγνώρισης και ενσωμάτωσης στο

θεσμικό πλαίσιο τόσο της Ελλάδας, όσο και των υπολοίπων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας,

όπως αυτή εξειδικεύεται στις διάφορες, Κοινοτικές Οδηγίες και στα αντίστοιχα

εθνικά νομοθετήματα.

Υποχρεώσεις για την Ελλάδα πηγάζουν και από το διεθνές περιβαλλοντικό

δίκαιο. Όμως, παρά την ύπαρξη μηχανισμών παρακολούθησης της συμμόρφωσης των

κρατών-μελών, οι πιέσεις που μπορούν να ασκήσουν είναι περιορισμένες, καθώς οι

διεθνείς σχέσεις συνεχίζουν να βασίζονται στην έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Παρ’

όλα αυτά, οι διεθνείς υποχρεώσεις που επιβάλλει η κάθε περιβαλλοντική συνθήκη

είθισται να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τα κράτη. Επίσης, τόσο σε εθνικό

επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μια γενική τοποθέτηση

υπέρ της συμμόρφωσης με τις διεθνείς απαιτήσεις, στόχος που επιτυγχάνεται σε

διαφορετικούς βαθμούς, ανάλογα με την περίσταση.

Έτσι, η Ελλάδα έχει δεσμευτεί, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, να τηρήσει

τις υποσχέσεις που εσωκλείονται στα ψηφίσματα σημαντικών διεθνών συναντήσεων,

όπως της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τη νέα χιλιετία στην οποία

συμπεριλήφθηκαν τα συμπεράσματα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990.

Σημαντική είναι και η Διακήρυξη της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για την Αειφόρα

Ανάπτυξη καθώς και το Σχέδιο Εφαρμογής το οποίο συμφωνήθηκε στην ίδια

συνδιάσκεψη, καθώς περιλαμβάνει και χρονικές και ποσοτικές δεσμεύσεις.

Στην Ελλάδα, θεματοφύλακας της ορθή εφαρμογής του άρθρου 24 του

Συντάγματος που αφορά το περιβάλλον και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, είναι το

Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), του οποίου η νομολογία συχνά δείχνει το δρόμο

για την κατάργηση συγκεκριμένων νόμων και την ανάγκη θέσπισης ολοκληρωμένων

πολιτικών σχεδιασμού του χώρου και διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Στο επίπεδο του Κοινοτικού δικαίου, τελικός κριτής της εφαρμογής του είναι

το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).
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2.2.3  Εφαρμογή περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα

Το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών σε πληροφορίες σχετικές με το

περιβάλλον, ουσιαστική παράμετρος της συμμετοχικής δημοκρατίας, ρυθμίζεται από

το κοινωνικό και το διεθνές δίκαιο και αποτελεί υποχρέωση της χώρας. Ιδιαίτερης

σημασίας είναι η Σύμβαση Aarhus για την ελεύθερη πρόσβαση στην περιβαλλοντική

πληροφορία η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το 2001 και κυρώθηκε συνολική στις 17

Φεβρουαρίου 2005.

Η σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα είναι προϊόν προσαρμογής του εσωτερικού

δικαίου προς το κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος. Η Ελλάδα ενσωμάτωσε την Οδηγία

90/313/ΕΟΚ σχετικά με την ελεύθερη πληροφόρηση για θέματα περιβάλλοντος στο

εσωτερικό δίκαιο με δυο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) του 1995 και του

1998, με καθυστέρηση τριών ετών από την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας

και κατόπιν πιέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η προθεσμία ενσωμάτωσης της

νέας Οδηγίας 2003/4/ΕΚ ‘’Πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες

και για την κατάργηση της Οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου’’, η οποία

διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της 90/313/ΕΟΚ, ήταν η 14η Φεβρουαρίου 2005. Η

Ελλάδα προσάρμοσε στην νομοθεσία της την οδηγία αυτή με το ΦΕΚ Β’327/

17.3.3006 προκαλώντας έτσι την παραίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την

προσφυγή κατά της Ελλάδας στο ΔΕΚ (υπόθεση C-85/06).

2.2.4  Εκτίμηση  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων

Ο ελληνικός νόμος Ν. 3010/2002 ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία

97/11/ΕΚ μαζί με την οδηγία 96/61/ΕΚ <<σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη

και έλεγχο της ρύπανσης>>, τροποποιώντας τα αντίστοιχα άρθρα του Ν. 1650/1986

<<για το περιβάλλον>>. Η Ελλάδα καθυστέρησε τρία χρόνια να ενσωματώσει την

Οδηγία 97/11/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο. Έτσι επιχείρησε με τον ίδιο νόμο, τον 3010/2002

(ΦΕΚ-91 Α’), την ενσωμάτωση δυο οδηγιών, της 97/11/ΕΚ και της 96/61/ΕΚ, για

καθυστέρηση ενσωμάτωσης της οποίας η Ελλάδα είχε επίσης καταδικαστεί από το

ΔΕΚ.

Η οδηγία 2001/42/ΕΚ <<Στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων>>, η οποία έθετε ως προθεσμία εναρμόνισης

την 21η Ιουλίου προσαρμόστηκε στο εθνικό δίκαιο με καθυστέρηση δυο ετών με την
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Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 107017 (ΦΕΚ Β’ 1225/5-9-2006). Η καθυστέρηση

αυτή προκάλεσε την παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΚ (υπόθεση C-68/06), η οποία

όμως με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της ΚΥΑ ενσωμάτωσης προκάλεσε την παραίτηση

της Επιτροπής από την προσφυγή.

Η ΚΥΑ ενσωμάτωσης, όμως, δεν αντανακλά την πολιτική σημασία της

οδηγίας ΣΠΕ (Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση) για την ουσιαστική

ενσωμάτωση του περιβάλλοντος στον σχεδιασμό έργων και προγραμμάτων, αλλά την

αντιμετωπίζει ως μια τυπική διαδικασία που μάλλον θα επιβαρύνει παρά θα

διευκολύνει τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των παρεμβάσεων που

εμπίπτουν στις διατάξεις της.

Τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΚΥΑ είναι τα εξής:

1.Ελλιπής συνάρθρωση με τις διαδικασίες έγκρισης σχεδίων που προβλέπει η

υπόλοιπη περιβαλλοντική νομοθεσία

2.Περιορισμένες διαδικασίες διαβούλευσης

3.Περιορισμένο πεδίο εφαρμογής

2.2.5 Εφαρμογή διατάξεων που αφορούν την ατμοσφαιρική ρύπανση

Αναφορικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, η σχετική νομοθεσία της Ελλάδας,

απορρέει από τις υποχρεώσεις της έναντι της Σύμβασης – Πλαισίου των Ηνωμένων

Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές (1992), του Πρωτόκολλου του Κιότο (1997) και

του Κοινοτικού δικαίου για τις κλιματικές αλλαγές και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Μετά από κοινή απόφαση (Απόφαση 2002/358/ΕΚ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

η Ελλάδα κύρωσε το Πρωτόκολλο με τον Ν. 3017/2002 (ΦΕΚ Α’ 117/2002) τον

Μάιο του 2002. Για την επίτευξη του κοινού στόχου του Πρωτοκόλλου, τα 15 κράτη-

μέλη της Ένωσης οφείλουν να μειώσουν συλλογικά τις εκπομπές τους κατά 8% σε

σύγκριση με το 1990. Βάσει διακανονισμού, κάθε κράτος μέλος αναλαμβάνει συγκε-

κριμένες δεσμεύσεις. Στην Ελλάδα δίνεται η δυνατότητα να αυξήσει την εκπομπή

ρύπων ως και 25% μέχρι το 2010.

Η οδηγία 2003/87/ΕΚ <<σχετικά με τη θέσπιση συστήματος για την εμπορία

των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα>>
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αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την

εκπλήρωση των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Η οδηγία προβλέπει την

σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΚΔΕ) που καθο-

ρίζει τη συνολική ποσότητα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που θα διατεθούν στις

επιχειρήσεις και θα ενταχθούν στο σύστημα εμπορίας. Προβλέπει επίσης τη

δημιουργία και λειτουργία ενός εσωτερικού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων

εκπομπής αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Για τη μη των

στόχων προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα ή υποχρέωση <<αγοράς>> επιπρόσθετων

δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων από άλλες χώρες. Μέχρι το τέλος του 2007, το

σύστημα εμπορίας καλύπτει μόνο εκπομπές, του κυριότερου αερίου του θερμο-

κηπίου, από μεγάλες σταθερές πηγές. Οι προδιαγραφές αυτές καλύπτουν 12.000

εγκαταστάσεις στην Ε.Ε. των κρατών-μελών, από τις οποίες 141 βρίσκονται στην

Ελλάδα. Η οδηγία 2003/87/ΕΚ ενσωματώνεται στην Ελληνική Νομοθεσία με το

ΦΕΚ αριθμ. 1931/27-12-2004. 2 CO

Από τα δεδομένα για τον πρώτο κύκλο συμμόρφωσης προκύπτει ότι όταν

εξέπνευσε η αντίστοιχη προθεσμία στις 30 Απριλίου 2006, περίπου 8.980 εγκατα-

στάσεις είχαν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους για υποβολή εκθέσεων σχετικά με

τις εκπομπές του κατά το 2005. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις αντιπροσωπεύουν

ποσοστό μεγαλύτερο του 99% των δικαιωμάτων εκπομπής που είχαν κατανεμηθεί

στις εγκαταστάσεις των 21 κρατών μελών που διέθεταν στις 30 Απριλίου 2006 εν

λειτουργία ηλεκτρονικά μητρώα.

Από την ανεξάρτητη εξακρίβωση των δεδομένων προέκυψε ότι οι εκπομπές

αερίων θερμοκηπίου ήσαν χαμηλότερες των αναμενόμενων. Στο βαθμό που αυτό

αντανακλά το γεγονός ότι ορισμένες εταιρείες μείωσαν τις εκπομπές του ήδη κατά το

πρώτο έτος εφαρμογής του ΕΣΚΕΔΕ, η εν λόγω εξέλιξη πρέπει να θεωρηθεί θετική.

Αντίθετα, στο βαθμό που το φαινόμενο αυτό αντανακλά την υπερεκτίμηση των

εκπομπών αναφοράς, σημαίνει ότι οι θετικές περιβαλλοντικές συνέπειες του

συστήματος κατά την πρώτη περίοδο θα είναι μικρότερες τόσο των δυνατών, όσο και

των αναγκαίων για την δέουσα αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Δεν

πρόκειται για φαινόμενο άνευ προηγουμένου όσον αφορά το αρχικό στάδιο ενός

συστήματος εμπορίας εκπομπών: ανάλογα φαινόμενα σημειώθηκαν και στις

Ηνωμένες Πολιτείες όταν άρχισε το αντίστοιχο σύστημα για το διοξείδιο του θείου.
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Τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση να υποβάλλουν εθνικά σχέδια κατα-

νομής των δικαιωμάτων εκπομπής για την περίοδο 2008-2012 στην Επιτροπή έως τις

30 Ιουνίου 2006, και τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου συμμόρφωσης συμβάλ-

λουν στη διαμόρφωση ενός στέρεου και διαφανούς υπόβαθρου για τα εν λόγω σχέδια.

Για να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων της οδηγίας και των άρθρων 87 και 88

της συνθήκης ΕΚ, η αυστηρότητα των εν λόγω εθνικών σχεδίων κατανομής για την

περίοδο 2008-2012 θα πρέπει να βασιστεί στα συνολικά και επαληθευμένα δεδομένα

εκπομπής για το 2005, στην τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει τα κράτη

μέλη βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο και σε άλλα κριτήρια διανομής.

Όλα τα εθνικά σχέδια κατανομής για την πρώτη περίοδο εμπειρίας έχουν

πλέον ολοκληρωθεί και τα αντίστοιχα μητρώα έχουν ενεργοποιηθεί σε όλα τα κράτη

μέλη. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου σταδίου οι αρμόδιες αρχές και οι συμμετέ-

χουσες εταιρείες αποκόμισαν πολύτιμα μαθήματα τα οποία θα μας επιτρέψουν να

προπαρασκευαστούμε αρτιότερα για την περίοδο εμπορίας 2008-2012 και θα τροφο-

δοτήσουν εποικοδομητικά την όλη διαδικασία επανεξέτασης.[4]
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Κεφάλαιο 3ο

Περιγραφή δικτύου καταγραφής ρύπων
στη Θεσσαλονίκη – Έκθεση Θεσσαλονίκης

3.1  Εισαγωγή

Σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία αποτελεί υποχρέωση της χώρας η

λειτουργία δικτύου σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Για το σκοπό

αυτό δημιουργήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής  ρύπαν-

σης (ΕΔΠΑΡ) που λειτουργεί από το 2000. Την ευθύνη λειτουργίας των σταθμών

του ΕΔΠΑΡ που είναι εγκατεστημένοι στο Ν. Θεσσαλονίκης έχει η Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), αρμοδιότητα που της μεταβιβάστηκε από την

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης το Νοέμβριο του 2011, σύμφωνα

με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3852/10). Στην παρούσα έκθεση περιέχεται η

ανάλυση των στοιχείων μετρήσεων από τους σταθμούς του ΕΔΠΑΡ, που την ευθύνη

λειτουργίας τους έχει η ΠΚΜ, για το 2011, καθώς και η διαχρονική τους εξέλιξη από

το 2001. [5]
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3.2  Σταθμοί  μέτρησης  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης  στην  ΠΚΜ

Το δίκτυο που λειτουργεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από 7

σταθμούς. H χωρική κατανομή τους παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη:

Ο Χάρτης της περιοχής Θεσσαλονίκης που εμφανίζονται οι θέσεις μέτρησης της

ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η ακριβής θέση των σταθμών, ο χαρακτηρισμός της θέσης και οι μετρούμενοι ρύποι

ανά σταθμό δίνονται στον Πίνακα 3.2.1 [5]
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Πίνακα 3.2.1 Χαρακτηριστικά των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ο χαρακτηρισμός του σταθμού διέπεται από τρεις παραμέτρους: (α) τύπος σταθμού,

(β) ταξινόμηση σταθμού ως προς το Ο3, (γ) τύπος περιοχής σταθμού.

Παράλληλα με τα δεδομένα ποιότητας της ατμόσφαιρας καταγράφονται και

μετεωρολογικά δεδομένα (ταχύτητα & διεύθυνση ανέμου, θερμοκρασία και υγρασία)

σε όλους τους σταθμούς με εξαίρεση τον σταθμό στην Πλ. Αγίας Σοφίας που

βρίσκεται μέσα σε οδική χαράδρα με αποτέλεσμα να μην είναι αντιπροσωπευτικός

των μετεωρολογικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής.

Πίνακα  3.2.2 Μέθοδος  μέτρησης  των  ρύπων

Ρύπος Μέθοδοι  Μέτρησης
Διοξείδιο  του  θείου  (SO2) Μέθοδος  Φθορισμού
Οξείδια  του  Αζώτου (NOX) Μέθοδος  χημειοφωταύγειας
Όζον  (O3) Μέθοδος  απορρόφησης υπεριώδους
Μονοξείδια  του  Άνθρακα  (CO) Μέθοδος  μη  διαχεομένης  ακτινοβολίας
Αιωρούμενα  Σωματίδια  (ΑΣ10) Απορρόφηση  β’ ακτινοβολίας
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Στον Πίνακα 3.2.2 παρουσιάζεται η μέθοδος μέτρησης για κάθε ρύπο. Η μέτρηση

των ρύπων γίνεται σε συνεχή βάση και καταγράφεται μία τιμή κάθε λεπτό. Στην

συνέχεια μέσο ενός επεξεργαστή υπολογίζονται οι μέσες ωριαίες τιμές, οι οποίες

μέσω modem μεταβιβάζονται στον κεντρικό υπολογιστή της Υπηρεσίας.

3.3  Νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας

Τα νομοθετημένα όρια και στόχοι που ισχύουν στην Ελλάδα για τους ρύπους του

δικτύου μέτρησης στην ΠΚΜ παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3.1. Στον ίδιο πίνακα,

πέρα από τις οριακές τιμές ή τιμές στόχους για την προστασία της ανθρώπινης υγείας,

αναγράφονται και τα όρια ενημέρωσης του κοινού καθώς και τα όρια λήψης

έκτακτων μέτρων (όριο συναγερμού). Η ισχύουσα νομοθεσία που έχει εκδοθεί μέχρι

σήμερα και αφορά στην ποιότητα της ατμόσφαιρας για το SO2, NO2, CO, O3 και

PM10 είναι:

 Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της

21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα

για την Ευρώπη,

 ΚΥΑ ΥΠ 14122/549/Ε103 (ΦΕΚ 488Β/30.3.11) «Μέτρα για την βελτίωση

της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας

2008/50/ΕΚ»

Επιπρόσθετα, η αντιμετώπιση των επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο πολεο-

δομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης έχει θεσμοθετηθεί με την Απόφαση 9452/08 του

γ.γ. της ΠΚΜ (ΦΕΚ 1652Β/08), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ ΥΠ

14122/549/Ε103. [5]
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Πίνακα 3.3.1 Νομοθετημένες Οριακές Τιμές Ποιότητας του Αέρα

Όριο για την προστασία της υγείας Όριο Ενημέρωσης Όριο Συναγερμού

Ρύπος Χρονική
Περίοδος

Τιμή Μέγιστος
αριθμός

επιτρεπόμεν
ων

υπερβάσεων

Χρονική
Περίοδος

Τιμή Χρονική
Περίοδος

Τιμή

SO2 1 ώρα

1 ημέρα

350 μg/m3

125 μg/m3

24

3
-------------
3 ώρες

------------
350 μg/m3

3 ώρες
------------
3 ώρες

500μg/m3

-----------
450μg/m3

NO2 1 ώρα

1 έτος

200 μg/m3

40 μg/m3

18

0
-------------
3 ώρες

-------------
250μg/m3

3 ώρες
-------------
3 ώρες

400μg/m3

-----------
360μg/m3

CO Μέγιστος
ημερήσιος
Μ.Ο 8
ωρών

10 mg/m3 0
-------------
8 ώρες

-------------
10 mg/m3

-------------
8 ώρες

-----------
16 mg/m3

O3 Μέγιστος
ημερήσιος
Μ.Ο 8
ωρών

120 μg/m3 25 1 ώρα
-------------
1 ώρα

180μg/m3

-------------
180μg/m3

3 ώρες
-------------
3 ώρες

240μg/m3

-----------
240μg/m3

PM10 1 ημέρα

1 έτος

50 μg/m3

40 μg/m3

35

0
-------------
7 ημέρες

-------------
90 μg/m3

-------------
5 ημέρες

-----------
110μg/m3

Σημείωση: Τα όρια ενημέρωσης & συναγερμού κάτω από την διακεκομμένη γραμμή,

που αναγράφονται με πλάγια γραφή, έχουν εφαρμογή μόνο στο πολεοδομικό

συγκρότημα Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1652Β/08) και πρέπει να επαληθεύονται τουλά-

χιστον σε δύο γειτονικούς σταθμούς. [5]
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Κεφάλαιο 4ο

Χωροχρονική  κατανομή ρύπων στην Ευρύτερη
περιοχή  Θεσσαλονίκης

4.1  Εισαγωγή

Στο Κεφάλαιο αυτό, γίνεται μια στατιστική επεξεργασία των συγκεντρώσεων των

ατμοσφαιρικών ρύπων στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης και

παρουσιάζονται αντίστοιχα διαγράμματα, καθώς επίσης και χάρτες που απεικονίζουν

τη χωρική κατανομή-διασπορά των ρύπων, κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης

χρονικής περιόδου 2001-2011.

4.1.1  Διάγραμμα  τιμών  Μονοξειδίου άνθρακα (CO)

Στο σχήμα 4.1.1 παρουσιάζεται η χρονική διακύμανση των μέσων ετήσιων τιμών

συγκέντρωσης του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στην ΕΠΘ για τη χρονική περίοδο

2001-2011.

Σχήμα 4.1.1 Χρονική διακύμανση των μέσων ετήσιων τιμών συγκέντρωσης του

μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στην ΕΠΘ. Περίοδος 2001-2011.
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Με βάση το παραπάνω σχήμα 4.1.1, παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια της χρονικής

περιόδου 2001-2011, σε όλους τους σταθμούς η ετήσια συγκέντρωση των CΟ είναι

πάρα πολύ χαμηλή και δεν υπερβαίνουν την οριακή τιμή των 2,0mg/m3. Παράλληλα

στο κέντρο της πόλης Αγ. Σοφία είναι λίγο ανεβασμένα αλλά δεν ξεπερνά την οριακή

τιμή.

4.1.2 Διάγραμμα  τιμών  Διοξείδιο του  αζώτου (ΝO2)

Στο σχήμα 4.1.2 παρουσιάζεται η χρονική διακύμανση των μέσων ετήσιων τιμών

συγκέντρωσης του διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) στην ΕΠΘ για τη χρονική περίοδο

2001-2011.

Σχήμα 4.1.2 Χρονική διακύμανση των μέσων ετήσιων τιμών συγκέντρωσης του

διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) στην ΕΠΘ. Περίοδος 2001-2011.

Με βάση το παραπάνω σχήμα 4.1.2, παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια της χρονικής

περιόδου 2001-2011, σε πολλούς σταθμούς η ετήσια συγκέντρωση των ΝΟ2

υπερβαίνει την οριακή τιμή των 40μg/m3, όπως αυτή έχει καθοριστεί από την

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), για την προστασία της δημόσιας υγείας και του

περιβάλλοντος.
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Συγκεκριμένα, ο σταθμός Αγία Σοφία (κέντρο πόλης) παρουσιάζει τα μεγαλύτερα

προβλήματα και σχεδόν σε όλα τα έτη της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου οι μέσες

τιμές συγκέντρωσης των ΝΟ2, υπερβαίνουν την ετήσια οριακή τιμή που έχει

θεσπιστεί από των ΕΕ. Στους σταθμούς ΑΠΘ, Κορδελιό και Καλαμαριά υπάρχει

οριακή υπέρβαση ωστόσο βάση των ετήσιων τιμών συγκέντρωσης το πρόβλημα

σταδιακά εξαλείφεται. Στις υπόλοιπες περιοχές η κατάσταση φαίνεται να είναι

καλύτερη.

4.1.3  Διάγραμμα  τιμών  Διοξειδίου του θείου  (SO2)

Στο σχήμα 4.1.3 παρουσιάζεται η χρονική διακύμανση των μέσων ετήσιων τιμών

συγκέντρωσης του διοξειδίου του θείου (SΟ2) στην ΕΠΘ για τη χρονική περίοδο

2001-2011.

Σχήμα 4.1.3 Χρονική διακύμανση των μέσων ετήσιων τιμών συγκέντρωσης του

διοξειδίου του θείου (SΟ2) στην ΕΠΘ. Περίοδος 2001-2011.
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Με βάση το παραπάνω σχήμα 4.1.3, παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια της χρονικής

περιόδου 2001-2011, σε πολλούς σταθμούς η ετήσια συγκέντρωση των SΟ2 είναι

ανεβασμένη. Παράλληλα όμως, βλέπουμε όσο περνάνε τα έτη μειώνετε κατά πολύ το

διοξείδιο του θείου στους σταθμούς.

4.1.4  Διάγραμμα  τιμών  του όζοντος (O3)

Στο σχήμα 4.1.4, παρουσιάζεται η χρονική διακύμανση των μέσων ετήσιων τιμών

συγκέντρωσης του όζοντος (O3) στην ΕΠΘ για τη χρονική περίοδο 2001-2011.

Σχήμα 4.1.4 Χρονική διακύμανση των μέσων ετήσιων τιμών συγκέντρωσης του

όζοντος (O3) στην ΕΠΘ. Περίοδος 2001-2011.

Με βάση το παραπάνω σχήμα 4.1.4, παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια της χρονικής

περιόδου 2001-2011, σε πολλούς σταθμούς η ετήσια συγκέντρωση των Ο3 είναι

αρκετά υψηλή. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στο Πανόραμα που παρουσιάζει τα

μεγαλύτερα προβλήματα και σχεδόν σε όλα τα έτη της εξεταζόμενης χρονικής

περιόδου, ενώ υψηλό πρόβλημα βλέπουμε να υπάρχει και στο Κορδελιό.
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4.1.5  Διάγραμμα  τιμών Αιωρούμενων  σωματιδίων (PM10)

Στο σχήμα 4.1.5, παρουσιάζεται η χρονική διακύμανση των μέσων ετήσιων τιμών

συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ10) στην ΕΠΘ για τη χρονική

περίοδο 2001-2011.

Σχήμα 4.1.5 Χρονική διακύμανση των μέσων ετήσιων τιμών συγκέντρωσης των

αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ10) στην ΕΠΘ. Περίοδος 2001-2011.

Με βάση το παραπάνω σχήμα 4.1.5, παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια της χρονικής

περιόδου 2001-2011, σε πολλούς σταθμούς η ετήσια συγκέντρωση των ΡΜ10

υπερβαίνει την οριακή τιμή των 40μg/m3, όπως αυτή έχει καθοριστεί από την

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), για την προστασία της δημόσιας υγείας και του

περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Αγία Σοφία (κέντρο πόλης), Κορδελιό και

Σίνδος (βιομηχανική ζώνη) παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και σχεδόν σε

όλα τα έτη της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου οι μέσες ετήσιες τιμές συγκέντρωσης

των ΡΜ10, υπερβαίνουν την ετήσια οριακή τιμή που έχει θεσπιστεί από την ΕΕ. Στις

υπόλοιπες περιοχές φαίνεται η κατάσταση να είναι καλύτερη ή οριακά καλύτερη.

Είναι προφανές ότι η πολιτεία πρέπει να λάβει μέτρα και αποφάσεις σχετικά με τα

αιωρούμενα σωματίδια στην ΕΠΘ.
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4.2  Παρουσίαση Χαρτών

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται με τη μορφή χαρτών η χωρική κατανομή των ρύπων

στην ΕΠΘ, για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο 2001-2011.

4.2.1  Χάρτης  τιμών  Μονοξειδίου άνθρακα  (CO)

Σχήμα 4.2.1 Χωρική διακύμανση των μέσων τιμών συγκέντρωσης του μονοξειδίου

του άνθρακα (CO) στην ΕΠΘ. Περίοδος 2001-2011.

Στο παραπάνω χάρτη παρατηρούμε μια πολύ έντονη αυξημένη συγκέντρωση του

μονοξειδίου του άνθρακα CO υπάρχει στην περιοχή της Σίνδου. Ενώ στις άλλες

περιοχές  είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
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4.2.2   Χάρτης  τιμών  Διοξειδίου του αζώτου  (ΝO2)

Σχήμα 4.2.2 Χωρική διακύμανση των μέσων τιμών συγκέντρωσης του διοξειδίου του

αζώτου (ΝΟ2) στην ΕΠΘ. Περίοδος 2001-2011.

Στο παραπάνω χάρτη παρατηρούμε ότι στην περιοχή Α.Π.Θ υπάρχει αυξημένη

συγκέντρωση του Διοξειδίου του Αζώτου NO2, που ξεπερνά τη μέση ετήσια οριακή

τιμή που είναι (40 μg/m3). Επίσης βλέπουμε ότι στην περιοχή Κορδελιό η μέση τιμή

συγκέντρωσης του Διοξειδίου του Αζώτου κινείτε οριακά κάτω από την μέση ετήσια

οριακή τιμή.
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4.2.3   Χάρτης  τιμών  Διοξειδίου του  θείου  (SO2)

Σχήμα 4.2.3 Χωρική διακύμανση των μέσων τιμών συγκέντρωσης του διοξειδίου του

θείου (SΟ2) στην ΕΠΘ. Περίοδος 2001-2011.

Στο παραπάνω χάρτη παρατηρούμε ότι στις περιοχές Κορδελιό, Α.Π.Θ και Αγ. Σοφία

η μέση τιμή συγκέντρωσης του διοξειδίου του Θείου SO2 κινείτε οριακά κάτω από

την μέση ετήσια οριακή τιμή. Ενώ στις περιοχές Καλαμαριά κ Σίνδος όπως βλέπουμε

είναι πολύ χαμηλές οι τιμές.
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4.2.4   Χάρτης  τιμών  του όζοντος (Ο3)

Σχήμα 4.2.4 Χωρική διακύμανση των μέσων τιμών συγκέντρωσης του όζοντος (Ο3)

στην ΕΠΘ. Περίοδος 2001-2011.

Στο παραπάνω χάρτη παρατηρούμε ότι στην περιοχή Πανόραμα υπάρχει μια πολύ

έντονη αυξημένη συγκέντρωση του όζοντος O3. Ενώ στις περιοχές Αγ. Σοφία, Καλα-

μαριά, Κορδελιό και Σίνδος είναι πάρα πολύ χαμηλές.
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4.2.5   Χάρτης  τιμών των αιωρούμενων  σωματιδίων  (ΡΜ10)

Σχήμα 4.2.5 Χωρική διακύμανση των μέσων τιμών συγκέντρωσης των αιωρούμενων

σωματιδίων (ΡΜ10) στην ΕΠΘ. Περίοδος 2001-2011.

Στο παραπάνω χάρτη παρατηρούμε ότι στις περιοχές Κορδελιό, Σίνδος και Αγ. Σοφία

η μέση τιμή συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 ξεπερνά τη μέση

ετήσια οριακή τιμή που είναι (40μg/m3). Ενώ στις περιοχές Πανόραμα και Καλα-

μαριά είναι πολύ χαμηλές οι τιμές.
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Κεφάλαιο 5ο

Γενικά Συμπεράσματα - Προτάσεις

Σύμφωνα με όλες τις υφιστάμενες μελέτες αξιολόγησης των πηγών

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα προκύπτει ότι τη μεγαλύτερη

συνεισφορά (περισσότερο από 70%) στην ατμοσφαιρική ρύπανση την έχει η οδική

κυκλοφορία κυρίως λόγω:

α)  του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού οχημάτων όλων των τύπων,

β)  του υψηλού μέσου όρου ηλικίας των οχημάτων αυτών και

γ)  των κυκλοφοριακών προβλημάτων που ανακύπτουν.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο μέσος όρος των ΙΧ αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών

αγγίζει σήμερα τα 12 έτη και των βαρέων οχημάτων ξεπερνά τα 17 έτη.

Τα κύρια προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τα μεγάλα αστικά κέντρα

είναι το όζον, τα σωματίδια, το βενζόλιο και τοπικά τα οξείδια του αζώτου.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία των πετρελαιοκίνητων επαγγελματικών οχημάτων συν-

δέεται κυρίως με τις εκπομπές σωματιδίων και οξειδίων του αζώτου, ενώ οι

εκπομπές των βενζινοκίνητων οχημάτων συνδέονται κυρίως με τις εκπομπές των

υδρογονανθράκων και του μονοξειδίου του άνθρακα.

Το κράτος λοιπόν θα πρέπει να δώσει κίνητρα στους πολίτες όπως:

α) Με την απόσυρση των παλιών ΙΧ αυτοκινήτων, δηλαδή να δώσει στους πολίτες

την δυνατότητα να αποσύρουν το παλιό τους αυτοκίνητο δίνοντας τους ένα ανάλογο

ποσό χρημάτων ώστε να τους ωθήσει σε αυτήν την κίνηση, έτσι με αυτό το μέτρο θα

βοηθήσει πάρα πολύ στην μείωση των καυσαερίων στις πόλης.

β) Με περιβαλλοντικά τέλη κυκλοφορίας που θα ισχύουν για όλες τις κατηγορίες

οχημάτων, και επιδότηση για αγορά καινούργιου αυτοκινήτου. Με αυτό το μέτρο θα

τους κινήσει στην αγορά καινούργιων αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας ώστε να  έχουμε

λιγότερους ρύπους στις πόλης.

γ) Προώθηση χρήσης Μέσων μαζικής Μεταφοράς, με την κατασκευή μετρό και

πάρκιν στους σταθμούς, λεωφορειόδρομους και με τιμές εισιτηρίων χαμηλές για

τους πολίτες.

δ) Με δημιουργία ποδηλατοδρόμων σε μεγάλα μήκη της πόλης για να

εξυπηρετούνται οι πολίτες και ενθάρρυνση κινήτρων για αγορά ποδηλάτων και

κατασκευή πάρκιν για τα ποδήλατα, και επίσης
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ε) Με χρήση του <<Πράσινου δακτυλίου>> στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Κλείνοντας εάν κάθε πόλη τα εφάρμοζε, θα είχαμε μία πολύ καθαρότερη

ατμόσφαιρα.
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