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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
  Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ατμόςωαιρασ ςτθν Ακινα, 

βαςιςμζνθ ςε μετριςεισ του Εκνικοφ Δικτφου Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ατμοςωαιρικισ 

φπανςθσ (ΕΔΡΑ) που λειτουργεί το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και πιο 

ςυγκεκριμζνα θ μελζτθ τθσ διαχρονικισ εξζλιξθσ των ςυγκεντρϊςεων των κφριων 

ατμοςωαιρικϊν ρφπων, τθσ μθνιαίασ μεταβολισ και τθσ ωριαίασ μεταβολισ αυτϊν. Στόχοσ 

τθσ εργαςίασ είναι να αναδείξει ποιοτικά και ποςοτικά τισ διαωορζσ ανάμεςα ςε ςτακμοφσ 

κυκλοωορίασ, αςτικοφ υποβάκρου και περιαςτικοφ υποβάκρου ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 

Ακινασ. 

 

ABSTRACT 
    This study aims at the assessment of air quality in Athens based on measurements of the 

National Air Pollution Monitoring Network performed by the Ministry of the Environment & 

Energy. More specifically, the work aims at the study of annual trend of the concentrations 

of main atmospheric pollutants, their monthly and hourly variation. The purpose of the 

study focuses on the qualitative and quantitative differences among traffic, urban and 

suburban background stations. 
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1 ΑΣΜΟΥΑΙΡΑ 

1.1 Σι είναι η ατμόςφαιρα 
  Θ ατμόςωαιρα τθσ γθσ αποτελείται από ςτρϊματα αερίων και ςτρϊματα αζριων μιγμάτων. 

Επίςθσ περιλαμβάνει υδρατμοφσ και υγρά ι ςτερεά αιωριματα. Θ ςφςταςθ και οι ιδιότθτεσ 

τθσ διαωζρουν από το ζνα ςφνορό τθσ ςτο άλλο. Δθλαδι, ενϊ κοντά ςτθν επιωάνεια τθσ γθσ 

θ ατμόςωαιρα αποτελείται κυρίωσ από άηωτο (Ν2), οξυγόνο (O2), αργό (Ar)και υδρατμοφσ, 

ςτο άλλο όριο, θ ςφςταςι τθσ αποτελείται κυρίωσ από πρωτόνια (Θ+), θλεκτρόνια (e-) και 

ιόντα θλίου (He+). Υποδιαιρείται ςε τζςςερισ ςτοιβάδεσ (Σχιμα 1.1.1), τθ τροπόςωαιρα, 

όπου το φψοσ κυμαίνεται από τθν επιωάνεια τθσ γθσ ζωσ και 12χλμ, τθν ςτρατόςωαιρα 

(φψοσ από 12χλμ ζωσ 50χλμ από το ζδαωοσ) όπου περιζχει το προςτατευτικό ςτρϊμα του 

όηοντοσ, τθ μεςόςωαιρα (φψοσ από 50χλμ ζωσ 80χλμ από το ζδαωοσ) όπου είναι θ πιο 

ψυχρι περιοχι τθσ γιινθσ ατμόςωαιρασ και τζλοσ θ κερμόςωαιρα (φψοσ από 80χλμ ζωσ 

400χλμ) όπου χαρακτθρίηεται από τθ μεγάλθ αραίωςθ του αζρα. Οι ςτιβάδεσ αυτζσ 

διακρίνονται με βάςθ τθ κατακόρυωθ κατατομι τθσ κερμοκραςίασ. 

Σχιμα 1.1.1 Στιβάδεσ ατμόςωαιρασ ςφμωωνα με τθ κατακόρυωθ κατατομι τθσ κερμοκραςίασ 

(Ατμοςωαιρικι φπανςθ - Οδθγόσ Εκπαιδευτικϊν, 2000) 

  Ενϊ εξαπλϊνεται προσ το διάςτθμα για εκατοντάδεσ χιλιόμετρα, το 99% του όγκου τθσ 

βρίςκεται ςε απόςταςθ 30 χιλιομζτρων από τθν επιωάνεια τθσ γθσ. Θ ατμόςωαιρα 

ςυγκρατείται κοντά ςτθν επιωάνεια τθσ γθσ λόγω τθσ βαρφτθτάσ τθσ και τθσ κερμικισ 

κίνθςθσ των μορίων των αερίων και αποτελεί ζνα ςϊμα με τθ γθ, οπότε μετζχει ςε όλεσ τισ 

κινιςεισ τθσ (Αμπελιϊτθσ, 2008). Θ φπαρξθ τθσ ατμόςωαιρασ είχε κακοριςτικό ρόλο για τθν 

φπαρξθ τθσ ηωισ ςτθ γθ. Ο λεπτόσ τθσ αζριοσ μανδφασ προςτατεφει τουσ οργανιςμοφσ από 

τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία ενζργεια του ιλιου, κακϊσ και από ωυςικζσ καταπτϊςεισ 

διαςτθμικϊν υλικϊν, όπωσ μετεωρίτεσ.   

  Οι βιομθχανικοί κφκλοι και τα οικοςυςτιματα επθρεάηονται άμεςα ι ζμμεςα από τα 

ωυςικοχθμικά ωαινόμενα που ςυμβαίνουν ςτθν ατμόςωαιρα. Οι καιρικζσ ςυνκικεσ, οι 

οποίεσ επθρεάηουν το κλίμα και τθν διαβίωςθ των ηωντανϊν οργανιςμϊν, ζχουν άμεςθ 
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επιρροι από τθ δυναμικι τθσ ατμόςωαιρασ. Στθ πραγματικότθτα είναι ζνα δυναμικό 

ςφςτθμα που ςυνεχϊσ αλλάηει εξαιτίασ των χθμικϊν και ωυςικϊν μεταςχθματιςμϊν που 

ςυμβαίνουν. Οι διαωορετικζσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ, τθσ πίεςθσ και τθσ υγραςίασ, 

προκαλεί τθ ωυςικι κίνθςθ των αερίων μαηϊν. Ωσ αποτζλεςμα των παραπάνω, 

δθμιουργοφνται οι καιρικζσ ςυνκικεσ και το διαωορετικό κλίμα ςε κάκε επιωάνεια τθσ γθσ. 

Επιπροςκζτωσ, ωσ κινθτιρια δφναμθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ, θ χθμικι ςφνκεςθ τθσ 

ατμόςωαιρασ μεταβάλλεται ςυνεχϊσ. Οι χθμικζσ ενϊςεισ που εκπζμπονται ωσ ρφποι από 

τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ςυμμετζχουν ενεργά και μεταβάλλουν τθ χθμικι ςφςταςθ 

τθσ ατμόςωαιρασ (Αμπελιϊτθσ 2008). 

 

1.2 Εξέλιξη τησ ςύςταςησ τησ ατμόςφαιρασ 
  Θ γιινθ ατμόςωαιρα χρονολογείται περίπου 4,6 διςεκατομμφρια χρόνια. Θ ςφςταςι τθσ 

διζωερε ςθμαντικά από τθ ςθμερινι και πικανότθτα τοξικι για τουσ ςθμερινοφσ ηωικοφ και 

ωυτικοφ οργανιςμοφσ. Ρριν περίπου από 0,5 διςεκατομμφρια χρόνια, θ ατμόςωαιρα, μετά 

από τθ δράςθ βιολογικϊν, χθμικϊν και γεωλογικϊν μθχανιςμϊν, δεν διζωερε ποφ από τθ 

ςθμερινι μορωι τθσ, Διαωοροποιιςεισ ςτθ ςφςταςθ εμωανίςτθκαν μετά τθν εποχι τθσ 

βιομθχανικισ επανάςταςθσ, κυρίωσ ςτθσ ςυγκεντρϊςεισ αερίων με ελάχιςτθ ςυμμετοχι 

ςτθ ςφςταςθ τθσ ατμόςωαιρασ.  

  Θ ςφνκεςθ τθσ ατμόςωαιρασ δθμιουργείται από ςτοιχεία που πθγάηουν από ωυςικζσ ι 

ανκρωπογενείσ διεργαςίεσ ςτθν επιωάνεια τθσ γθσ ι από ςτοιχεία που εξζρχονται από το 

εςωτερικό τθσ γθσ. Ραρακάτω, (Ρίνακασ 1.2.1), παρουςιάηεται θ ανάλυςθ του μίγματοσ των 

αερίων ςε ζναν όγκο ατμοςωαιρικοφ αζρα κοντά ςτθν επιωάνεια τθσ γθσ. 

 

Ρίνακασ 1.2.1 Σφνκεςθ ξθροφ ατμοςωαιρικοφ αζρα. 

(http://www.geo.auth.gr/courses/gmc/1000/synthesi.html) 
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1.3 Η χρήςη τησ ατμόςφαιρασ 
H εμωάνιςθσ τθσ ατμόςωαιρασ ςτθ γθ, είχε κακοριςτικό ρόλο για τθ δθμιουργία και τθν 

εξζλιξθ ηωικϊν και ωυτικϊν οργανιςμϊν. Ο πλανιτθσ γθ, χωρίσ τθν ατμόςωαιρα, κα ιταν 

ζρθμοσ, με ακραίεσ κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ τθν θμζρα και τθ νφχτα, κακϊσ και υψθλά 

επίπεδα θλιακισ ακτινοβολίασ ςτθν επιωάνεια τθσ γθσ. Δεν κα υπιρχαν λίμνεσ και ωκεανοί 

κακϊσ και ιχοι και χρϊματα. Θ γιινθ ατμόςωαιρα λειτουργεί ωσ μια αςπίδα που 

περιβάλλει το πλανιτθ και τον προςτατεφει από τισ απρόςμενεσ και αωιλόξενεσ ςυνκικεσ 

του ςφμπαντοσ. Αν και άγευςτοσ, άοςμοσ, άχρωμοσ και ςχεδόν πάντα, αόρατοσ, ο 

ατμοςωαιρικόσ αζρασ προςτατεφει τθν επιωάνεια τθσ γθσ από τισ επικίνδυνεσ ακτινοβολίεσ 

του ιλιου και παρζχει μίγμα αερίων ςυςτατικϊν για τθν ανάπτυξθ και διατιρθςθ τθσ ηωισ.  

Μερικά ατμοςωαιρικά αζρια τθσ γθσ από το μείγμα αζριων ςυςτατικϊν είναι το οξυγόνο 

(Ο2) και το διοξείδιο του άνκρακα (CO2) τα οποία είναι απαραίτθτα για τουσ ηωικοφσ και 

ωυτικοφσ οργανιςμοφσ κακϊσ διενεργοφν ςτθ διαδικαςία δθμιουργίασ τθσ ηωισ. Άλλα 

αζρια “παγιδεφουν” τθν θλιακι κερμότθτα, διατθρϊντασ τθ κερμοκραςία του πλανιτθ ςε 

επικυμθτά επίπεδα, ενϊ το όηον (Ο3), προςτατεφει από τθν επιβλαβι θλιακι ακτινοβολία 

τουσ οργανιςμοφσ. Οι ανκρϊπινεσ παρεμβάςεισ ςτθν ατμόςωαιρα από τθ καφςθ ορυκτϊν 

καυςίμων, από τισ βιομθχανίεσ κ.α., προςκζτουν επιπλζον αζρια (ρφπουσ) ςτθν 

ατμόςωαιρα. Οι ατμοςωαιρικοί ρφποι είναι οι ουςίεσ που βρίςκονται ςε αωφςικα μεγάλεσ 

ποςότθτεσ ςε διάωορεσ περιοχζσ τθσ ατμόςωαιρασ (Desonie, 2007). Το διοξείδιο του 

άνκρακα και το οξυγόνο είναι τα βαςικά αζρια για τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφ. Το CO2 

είναι απαραίτθτο για τθ ωωτοςφνκεςθ, τθν οποία τα ωυτά τθν χρθςιμοποιοφν για να 

λαμβάνουν τισ ποικίλεσ πρϊτεσ φλεσ που υπάρχουν ςτο περιβάλλον για να τισ μετατρζψουν 

ςε τροωι. Το διοξείδιο του άνκρακα ειςζρχεται ςτθν ατμόςωαιρα κυρίωσ από τθν 

αποςφνκεςθ τθσ βλάςτθςθσ, αλλά και από θωαιςτειακζσ εκριξεισ, τθν εκπνοι των ζμβιων 

όντων, τθν καφςθ των ορυκτϊν καυςίμων (όπωσ άνκρακασ, πετρζλαιο και ωυςικό αζριο), 

κακϊσ και από τθν αποψίλωςθ των δαςϊν (Ahrens, 2009). Οι υδρατμοί επίςθσ, είναι ζνα 

ςθμαντικό αζριο ςτο περιβάλλον. Θ ςυγκζντρωςθ των υδρατμϊν του (Θ2Ο), ωςτόςο, 

διαωζρει ςθμαντικά από τόπο ςε τόπο, και από καιρό ςε καιρό. Κοντά ςτθν επιωάνεια τθσ 

γθσ ςε περιοχζσ κερμζσ, και τροπικζσ, οι υδρατμοί μπορεί να ωκάνουν ζωσ και 4% των 

ατμοςωαιρικϊν αερίων, ενϊ ςε ψυχρότερεσ αρκτικζσ περιοχζσ, μπορεί να μειωκεί ακόμθ 

και ςε ζνα μικρό κλάςμα του 1% (Ahrens, 2009). Τα μόρια των υδρατμϊν είναι ςυνικωσ 

αόρατα. Γίνονται ορατά όταν μεταμορωϊνονται ςε ςταγονίδια νεωϊν και κρυςτάλλων 

πάγου, που όταν αυξθκοφν ςε μζγεκοσ, πζωτουν ςτθν επιωάνεια τθσ γθσ με τθ μορωι 

βροχισ ι χιονιοφ. Στθ κατϊτερθ ατμόςωαιρα, το νερό λαμβάνει χϊρο ςχεδόν το 70% τθσ 

επιωάνειασ τθσ γθσ. Είναι θ μόνθ ουςία που υπάρχει ωσ αζριο, ωσ υγρό και ωσ ςτερεό, ςε 

αυτζσ τισ κερμοκραςίεσ και πιζςεισ που ςυνικωσ επικρατοφν κοντά ςτθν επιωάνεια τθσ γθσ 

(Ahrens, 2009). Επίςθσ, οι υδρατμοί παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτο ενεργειακό ιςοηφγιο τθσ 

γθσ διότι απορροωοφν ζντονα τμιμα τθσ εξερχόμενθσ ενζργειασ ακτινοβολίασ τθσ γθσ. 
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2 ΡΤΠΟΙ & ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

2.1 Ατμοςφαιρική Ρύπανςη 
  Θ ρφπανςθ τθσ γιινθσ ατμόςωαιρασ και πιο ςυγκεκριμζνα, θ ρφπανςθσ τθσ ατμόςωαιρασ 

ςτα αςτικά κζντρα, αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα περιβαλλοντικά προβλιματα, 

κακϊσ επθρεάηει τθν ποιότθτα ηωισ και τθν υγεία των ανκρϊπων. 

  Θ ατμοςωαιρικι ρφπανςθ μπορεί να κεωρθκεί ωσ μια κατάςταςθ ςτθν οποία χθμικά 

ςτοιχεία ι χθμικζσ ενϊςεισ ι ουςίεσ από ωυςικζσ ι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ, 

εντοπίηονται ςτθν ατμόςωαιρα ςε ςτερει, υγρι ι αζρια μορωι, ςε μεγαλφτερεσ 

ςυγκεντρϊςεισ από τα επιτρεπτά για το περιβάλλον επίπεδα, με αποτζλεςμα να 

επθρεάηονται οι ωυτικοί και οι ηωικοί οργανιςμοί. Εμπεριζχει ζνα εκτεταμζνο ωάςμα 

τοξικϊν αερίων και αιροφμενων ςωματιδίων που εκπζμπονται από διάωορεσ πθγζσ, κακϊσ 

και από ανκρωπογενισ εκπομπζσ ςτο ςτρϊμα τθσ ατμόςωαιρασ. 

  Οι εκπομπζσ οριςμζνων αζριων ρφπων από ωυςικοφσ παράγοντεσ - διεργαςίεσ, όπωσ 

κάλαςςα, πυρκαγιζσ δαςϊν, θωαιςτειακζσ εκριξεισ, είναι ςωοδρότερεσ από τισ 

ανκρωπογενισ εκπομπζσ που προκαλοφνται είτε από αςτικζσ δραςτθριότθτοσ, είτε από 

βιομθχανικζσ. Επειδι όμωσ οι ςυγκεντρϊςεισ των ρφπων είναι μεγαλφτερεσ από τα 

επιτρεπτά περιβαλλοντικά όρια ςτισ αςτικζσ και βιομθχανικζσ περιοχζσ, οι ρφποι αυτοί 

κεωροφνται επικίνδυνοι και κρίςιμθ  για τον ίδιο τον άνκρωπο. 

  Λόγω του ότι θ κακαρι ατμόςωαιρα διοχετεφεται ςτθν ρυπογόνο ατμόςωαιρα, 

δθμιουργοφνται χθμικζσ αντιδράςεισ. Ωσ εκ τοφτου, νζοι ρφποι εμωανίηονται ςτθν 

ατμόςωαιρα, οι οποίοι ονομάηονται δευτερογενείσ ρφποι. Οι αρχικοί ρφποι ονομάηονται 

πρωτογενείσ ρφποι. 

 

2.2 Επιπτώςεισ Ατμοςφαιρικήσ Ρύπανςησ 

2.2.1 Επιπτώςεισ ςτθν ανκρώπινθ υγεία 

  Ρολλζσ από τισ κακθμερινζσ αδιακεςίεσ, αλλεργίεσ και αναπνευςτικζσ δυςωορίεσ 

προκαλοφνται από τθν επίδραςθ τθσ ατμοςωαιρικισ ρφπανςθσ, δθλαδι τθσ ποιότθτασ του 

αζρα. Τα ανκρϊπινα μζρθ του ςϊματοσ που διατθροφν τισ ειςερχόμενεσ ουςίεσ ςτον 

οργανιςμό είναι το αίμα, τα δόντια, τα μαλλιά, οι μαλακοί ιςτοί, θ ουρία και τα οςτά. Σε 

ςφγκριςθ με το αίμα και τθν ουρία, όλα τα υπόλοιπα δεν αποβάλλουν άμεςα τισ ουςίεσ 

αυτζσ. Οι περιττζσ-ξζνεσ ουςίεσ αποβάλλονται από το ανκρϊπινο ςϊμα ςε διάςτθμα λίγων 

ωρϊν ζωσ και μερικϊν χρόνων. Πταν οι ουςίεσ αυτζσ είναι περιςςότερεσ από αυτζσ που 

μπορεί να αποβάλλει ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ, τότε προκφπτει ςυςςϊρευςθ ουςιϊν. 

  Οι αζριοι ρφποι ειςζρχονται ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό διαμζςου τθσ αναπνοισ. Οι 

παρενζργειεσ των ειςπνεόμενων ρφπων ςτθν υγεία επθρεάηονται από το μζγεκοσ των 

ςωματιδίων, δθλαδι τθ περιοχι του αναπνευςτικοφ που μποροφν να ωκάςουν. Ανάλογα με 

τθ ςφςταςι του, τα ςωματίδια μπορεί να περιζχουν χθμικζσ ουςίεσ ι ςτοιχεία όπωσ 

πολυκυκλικοφσ αρωματικοφσ υδρογονάνκρακεσ οι οποίοι κεωροφνται καρκινογόνοι. 

Επίςθσ, μπορεί να περιζχουν ουςίεσ που επθρεάηουν τισ απολιξεισ των νεφρων ςτα 
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τοιχϊματα του αναπνευςτικοφ, με ςυνζπεια να δθμιουργοφνται αντιδράςεισ όπωσ 

ωτζρνιςμα, αναπνευςτικζσ δυςωορίεσ και βιχασ. 

2.2.2 Επιπτώςεισ ςτο οικοςφςτθμα 

  Θ επίδραςθ τθσ ατμοςωαιρικισ ρφπανςθσ ςτθ χλωρίδα και ςτθ πανίδα δεν μπορεί να 

κεωρθκεί αμελθτζα αωοφ θ εμωάνιςθ ωαινομζνων, όπωσ θ όξινθ βροχι και οι απότομεσ 

κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ, μεταβάλλουν και καταςτρζωουν το ωυςικό περιβάλλον. Οι 

ηωντανοί οργανιςμοί είναι πολφ ευάλωτοι ακόμα και ςτισ μικρότερεσ μεταβολζσ. Στα 

ωυτικά είδθ των οικοςυςτθμάτων, οι επιπτϊςεισ γίνονται άμεςα αντιλθπτζσ εξαιτίασ τθσ 

αςκενικισ όψθσ των ωφλλων ζωσ και τθν ολικι νζκρωςθ του ωυτοφ. 

  Οι υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ τθσ όξινθσ απόκεςθσ μποροφν να καταςτρζψουν τουσ 

υδάτινουσ πόρουσ. Τα υδάτινα οικοςυςτιματα δείχνουν ιδιαίτερθ ευαιςκθςία ςτισ αλλαγζσ 

τθσ οξφτθτασ. Αυτό προκαλεί κυρίωσ πρόβλθμα ςε περιοχζσ όπου οι αντιδράςεισ, με 

αλκαλικό ζδαωοσ, δεν μποροφν να εξουδετερϊςουν τισ όξινεσ ειςροζσ. Σωματίδια ωυςικοφ 

αλκαλικοφ εδάωουσ, όταν ςαρϊνονται από τον αζρα, εξουδετερϊνουν τα οξζα (π.χ. θ Κίνα 

και οι Δυτικζσ ΘΡΑ κα είχαν πολφ μεγαλφτερο πρόβλθμα όξινθσ βροχισ αν δεν είχαν 

αερομεταωερόμενθ αλκαλικι ςκόνθ) (Μελάσ,2000). Το ςοβαρότερο πρόβλθμα εμωανίηεται 

όμωσ ςτθν τροωικι αλυςίδα. Πταν τα χορτοωάγα ηϊα καταναλϊςουν ρυπαςμζνα ωυτά, θ 

ρφπανςθ αυτι μεταδίδεται ςτα ςαρκοβόρουσ οργανιςμοφσ και ςτθ ςυνζχεια πίςω ςτθν 

επιωάνεια τθσ γθσ.  

 

2.3 Είδη Ατμοςφαιρικήσ Ρύπανςησ 
  Θ ατμοςωαιρικι ρφπανςθ είναι ζνα ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο, με ποικίλεσ προεκτάςεισ 

πρόβλθμα. Θ ταξινόμθςι τθσ μπορεί να πραγματοποιθκεί χρθςιμοποιϊντασ διαωορετικά 

κριτιρια με βάςθ τισ χθμικζσ και ωυςικζσ ιδιότθτεσ, τισ επιπτϊςεισ κ.α.. Μια ενδεικτικι 

ταξινόμθςθ παρουςιάηεται ςτο παρακάτω πίνακα (Ρίνακασ 2.3.1) . 
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Ρίνακασ 2.3.1 Κριτιρια ταξινόμθςθσ ατμοςωαιρικισ ρφπανςθσ (Μελάσ, 2007) 

  Υπάρχει ζνα ευρφ ωάςμα αζριων ρφπων που βρίςκονται γενικά ςτο περιβάλλον. Ρεριζχει 

πολλοφσ τφπουσ ςτερεϊν ςωματιδίων, μόλυβδο και άλλα βαρζα μζταλλα, οξείδια του 

κείου, τοξικζσ ενϊςεισ, οξείδια του αηϊτου, μονοξείδιο του άνκρακα, όηον και άλλα 

ωωτοχθμικά οξειδωτικά και ζνα μεγάλο αρικμό από πτθτικζσ οργανικζσ ενϊςεισ (VOCs). 

Λόγω των ποικιλόμορωων πθγϊν εκπομπισ των αζριων ρφπων, είναι προτιμότερο να 

εξετάηονται χωριςτά. Ο τρόποσ ταξινόμθςισ τουσ, βαςίηεται κυρίωσ από τισ ωυςικζσ 

ιδιότθτεσ και τθ χθμικι ςφνκεςι τουσ. 

 

2.4 Πηγέσ εκπομπών ατμοςφαιρικών ρύπων 
  Οι πθγζσ των αζριων ρφπων μποροφν να διαχωριςτοφν ςε δφο κφριεσ κατθγορίεσ. Τισ 

ανκρωπογενείσ πθγζσ και τισ ωυςικζσ πθγζσ. Το μεγαλφτερο ποςοςτό των αζριων ρφπων 

παράγεται κακαρά από ωυςικζσ πθγζσ. 

2.4.1 Φυςικζσ Ρθγζσ 

  Οι κυριότερεσ ωυςικζσ εκπομπζσ ρφπων είναι θ ςκόνθ από τθν αιολικι διάβρωςθ των 

εδαωϊν, οι θωαιςτειακζσ εκριξεισ και οι εκπομπζσ αιωροφμενων ςωματιδίων και αερίων, 

όπωσ μονοξείδιο του άνκρακα (CO), από δαςικζσ πυρκαγιζσ. 

  Οι εκπομπζσ ςκόνθσ προκαλοφνται από μεγάλεσ εδαωικζσ εκτάςεισ με ελάχιςτθ ι χωρίσ 

βλάςτθςθ. Θ Ελλάδα αλλά και οι χϊρεσ που τοποκετοφνται ςτθν ευρφτερθ ατμόςωαιρα τθσ 

Μεςογείου, επθρεάηονται ςθμαντικά από τθ μεταωορά ςκόνθσ από τθ Σαχάρα. 

  Οι θωαιςτειακζσ εκριξεισ, από τθν αρχαιότθτα ζωσ και ςιμερα, εκπζμπουν ςτθν 

ατμόςωαιρα τεράςτιεσ ποςότθτεσ από τζωρεσ και αερολφματα. Επειδι οι εκπομπζσ αυτζσ 

γίνονται ςε πολφ μεγάλα υψόμετρα από τθν επιωάνεια τθσ γθσ, διαδίδονται ςε μεγάλεσ 

αποςτάςεισ με αποτζλεςμα ο χρόνοσ παραμονισ τουσ ςτθν ατμόςωαιρα να είναι μακρφσ.  

  Οι δαςικζσ πυρκαγιζσ, επιβαρφνουν τθν ατμόςωαιρα με μεγάλεσ ποςότθτεσ αερίων και 

ςωματιδίων. Εμωανίηονται κυρίωσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ όπου ευνοοφνται από τθ 

ηζςτθ και τθ ξθρότθτα τθσ ατμόςωαιρασ. 

2.4.2 Ανκρωπογενείσ Ρθγζσ 

  Οι ανκρωπογενείσ πθγζσ ςυνδζονται άμεςα με τθ καφςθ διαωόρων ειδϊν καυςίμων και 

χωρίηονται ςε δφο υποκατθγορίεσ. Στισ ςτακερζσ και ςτισ κινθτζσ πθγζσ. 

  Στακερζσ πθγζσ κεωροφνται κυρίωσ οι εκπομπζσ που προζρχονται από τθ παραγωγι 

θλεκτρικισ ενζργειασ, τθ κζρμανςθ κτιρίων και τθ βιομθχανία. Θ εκμετάλλευςθ ορυκτϊν 

καυςίμων οδιγθςε ςτθ παραγωγι μεγάλων ποςοτιτων οξειδίων του αηϊτου (ΝOx) και 

διοξειδίων του κείου (SO2). 

  Κινθτζσ πθγζσ κεωροφνται τα τροχοωόρα, τα αεροπλάνα κακϊσ και τα πλοία. Θ ολοζνα και 

αυξανόμενθ ηιτθςθ για τθ ταχφτερθ και ευκολότερθ μετακίνθςθ του ανκρϊπου και του 

εμπορίου μεταξφ πόλεων και θπείρων, κατζςτθςε αναγκαία τθ χριςθ των παραπάνω 
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μζςων. Ωσ εκ τοφτου, θ ατμοςωαιρικι ρφπανςθ αυξάνεται και  ςυςςωρεφεται κυρίωσ ςε 

μεγαλουπόλεισ. 

2.5 Φρόνοι παραμονήσ των ατμοςφαιρικών ρύπων 
  Ππωσ οι ηωντανοί οργανιςμοί, ζτςι οι αζριοι ρφποι ζχουν αρχι και τζλοσ. Ο χρόνοσ 

παραμονισ τουσ ςτθν ατμόςωαιρα ι θ θμιπερίοδοσ ηωισ τουσ, επθρεάηεται από το ρυκμό 

παραγωγισ ι καταςτροωισ τουσ και από τθ ςυνολικι, κατά μζςο όρο, μάηα τουσ ςτθν 

ατμόςωαιρα.  

φποσ Χρόνοσ Ραραμονισ 

Ο3 0,4-90 θμζρεσ 

ΝΟ 4-5 θμζρεσ 

ΝΟ2 2-8 θμζρεσ 

ΝΟ3 4-20 θμζρεσ 

ΝΘ4 7-19 θμζρεσ 

H2S 0,08-2 θμζρεσ 

SO2 0,01-7 θμζρεσ 

SO4 3-5 θμζρεσ 

Hg 11-2080 θμζρεσ 

CO 0,9-2,7 ζτθ 

CH4 1,5-2 ζτθ 

Freon 16 ζτθ 

CO2 2-10 ζτθ 
Ρίνακασ 2.5.1 Μζςοι χρόνοι παραμονισ των κυριότερων ρφπων ςτθν ατμόςωαιρα (Ηιϊμασ, 2007) 
https://ocw.aoc.ntua.gr/modules/document/file.php/CHEMENG134/Atmosfaira_Atmosfairikh%20kai
%20rypansh.pdf 

 

 

2.6 Παράγοντεσ ςχηματιςμού ατμοςφαιρικήσ ρύπανςησ 
  Θ ατμοςωαιρικι ρφπανςθ είναι διαωορετικι ςε κάκε επιωάνεια και φψοσ τθσ Γθσ. 

Επθρεάηεται από το είδοσ των δραςτθριοτιτων που πραγματοποιοφνται ςε αυτιν, από τισ 

μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ, τθν τοπογραωικι διάταξθ κ.α.. Αναλυτικότερα, οι κυριότεροι 

παράγοντεσ που επθρεάηουν το ςχθματιςμό τθσ ατμοςωαιρικισ ρφπανςισ είναι οι εξισ: 

2.6.1 Επίδραςθ τθσ τοπογραφίασ 

  Οι ςυνκικεσ μεταβολισ του αζρα προςδιορίηονται από τθσ γεωμορωολογικισ 

διαμόρωωςθσ τθσ κάκε περιοχισ. Ωσ αποτζλεςμα, δθμιουργοφνται ςυνκικεσ προχπόκεςθσ 

αραίωςθσ ι ςυςςϊρευςθσ  των ρφπων. Μια περιοχι που περιζχει ψθλά κτίρια και 

περικλείεται από βουνά, ζχει πολλά ςθμεία ςταςιμότθτασ του αζρα ςε ςφγκριςθ με μια 

πεδιάδα, άρα ςυςςϊρευςθ ρφπων. 

2.6.2 Μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ 

  Ο μετεωρολογικόσ παράγοντασ που επθρεάηει τθ κίνθςθ των ατμοςωαιρικϊν ρφπων είναι 

ο άνεμοσ. Θ ταχφτθτα και θ διεφκυνςθ των επικρατοφντων ανζμων ςε μια περιοχι, 

επιδροφν ςτο τρόπο που ανανεϊνεται ο αζρασ. Εκτόσ από τισ παραπάνω μετεωρολογικζσ 
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ςυνκικεσ, επιπλζων παράμετροι που παίηουν ρόλο ςτθ διαμόρωωςθ των ατμοςωαιρικϊν 

ρφπων είναι θ ευςτάκεια τθσ ατμόςωαιρασ, θ ζνταςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ, θ διάρκεια 

τθσ θλιοωάνειασ, θ κερμοκραςία και θ ςχετικι υγραςία τθσ ατμόςωαιρασ. 

2.6.3 Φφςθ του ρφπου 

  Αν οι ρφποι είναι χθμικά αδρανείσ ι δραςτικοί, κακορίηεται θ ικανότθτά τουσ να 

διαχζονται και να διατθροφν τθν χθμικι τουσ ςτακερότθτα. Από τθν πθγι εκπομπισ τουσ, οι 

ρφποι ζχουν τθν ικανότθτα να μεταωζρονται ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ μζςω τθσ κυκλοωορίασ 

των αζριων μαηϊν τθσ ατμόςωαιρασ. 

2.6.4 Χρονικι διακφμανςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ 

  Θ ατμοςωαιρικι ρφπανςθ μιασ περιοχισ παρουςιάηει οριςμζνουσ κφκλουσ που 

αντανακλοφν τισ μεταβολζσ των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων και των μετεωρολογικϊν 

παραγόντων. Διακρίνονται δε ςε: (Υ.Ρ.Ε.Κ.Α. 2006-2013) 

Ημεριςιοσ κφκλοσ 

Οι αςτικζσ και βιομθχανικζσ (ανκρωπογενείσ) δραςτθριότθτεσ εμωανίηουν 

μεγαλφτερεσ ςυγκεντρϊςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρα ςε ςφγκριςθ με τθ νφχτα, με 

δφο ενδιάμεςεσ αιχμζσ, μία το πρωί και μία το απόγευμα. Ραρόμοια διακφμανςθ 

παρουςιάηει θ ατμοςωαιρικι ρφπανςθ με εντονότερθ, ίςωσ, τθ πρωινι αιχμι λόγω 

ανάλογων, μετεωρολογικϊν ςυνκθκϊν.  

Εβδομαδιαίοσ κφκλοσ 

Κατά τθ διάρκεια του Σαββατοκφριακου, εμωανίηεται μείωςθ των ανκρωπογενϊν 

δραςτθριοτιτων με αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ ατμοςωαιρικισ ρφπανςθσ. 

Εποχιακόσ Κφκλοσ 

Ο εποχιακόσ κφκλοσ ςυνδζεται ςυνικωσ με τθν τυχόν εποχιακι αφξθςθ ι μείωςθ των 

ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων αλλά και με τισ επαναλαμβανόμενεσ μετεωρολογικζσ 

αλλαγζσ. 

 

2.7 Προέλευςη Ρύπων 
  Στθν ατμόςωαιρα, το μεγαλφτερο ποςοςτό των αζριων ρφπων που εκπζμπονται, είναι 

απλά μόρια όπωσ το μονοξείδιο του άνκρακα (CO), το διοξείδιο του άνκρακα (CO2), το 

διοξείδιο του κείου (SO2), οξείδια του αηϊτου (NO, NO2 και N2O), υδρόκειο (H2S), αμμωνία 

(NH3), υδροχλϊριο (HCl), υδροωκόριο (HF) κ.α., κακϊσ  και υδρογονάνκρακεσ όπωσ 

αλκάνια, αλκίνια και αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ με απλι δομι. 

2.7.1 Ρρωτογενείσ φποι 

   Ρρωτογενείσ είναι οι ρφποι που εκπζμπονται κατευκείαν από τθ πθγι ςτθ ατμόςωαιρα. 

Οι κυριότεροι πρωτογενείσ ρφποι, που παρακολουκοφνται ςυςτθματικά από τουσ 

αρμόδιουσ κρατικοφσ ωορείσ είναι το μονοξείδιο του άνκρακα (CO), το διοξείδιο του κείου 

(SO2), οι υδρογονάνκρακεσ (HC) και τα ςωματίδια (μπορεί να είναι και δευτερογενι). 
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2.7.2 Δευτερογενείσ φποι 

  Μζςω διαωόρων χθμικϊν αντιδράςεων που πραγματοποιοφνται ςτθν ατμόςωαιρα με 

τουσ πρωτογενείσ ρφπουσ, ςχθματίηονται οι δευτερογενείσ ρφποι (Σχιμα 2.7.1). 

Δευτερογενείσ ρφποι είναι διάωορεσ οργανικζσ ενϊςεισ όπωσ κετόνεσ, προϊόντα οξείδωςθσ 

που περιζχουν κείο, αλδεψδεσ κ.α.. Οι κυριότεροι τζτοιοι ρφποι, που επίςθσ 

παρακολουκοφνται ςυςτθματικά από τουσ αρμόδιουσ κρατικοφσ ωορείσ, είναι το διοξείδιο 

του αηϊτου (ΝΟ2) και το όηον (Ο3). 

 

Σχιμα 2.7.1 Ρρωτογενείσ και δευτερογενείσ ρφποι. (http://mde-didaktiki.biol.uoa.gr/mde9/boulgari/ 

airpollution.pdf) 

2.8 Οι ςημαντικότεροι ρύποι 
  Σφμωωνα με τον Οργανιςμό Ρροςταςίασ Ρεριβάλλοντοσ των ΘΡΑ (US EPA) υπάρχουν 

οριςμζνοι ρφπο των οποίων θ παρουςία ςτθν ατμόςωαιρα παίηει ςθμαντικό ςτόλο ςτο 

ςχθματιςμό τθσ ατμοςωαιρικισ ρφπανςθσ ςε τοπικι και παγκόςμια κλίμακα. Για το λόγο 

αυτό ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ «ρφποι κριτιρια» και είναι ςυνοπτικά οι ακόλουκοι 

(www.epa.gov): 
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2.8.1 Μονοξείδιο του άνκρακα (CO) 

2.8.1.1 Ρθγζσ   

Το μονοξείδιο του άνκρακα υπάρχει ςε μεγαλφτερθ ποςότθτα ςτθν ατμόςωαιρα ςυγκριτικά 

με τουσ υπόλοιπουσ ατμοςωαιρικοφσ ρφπουσ και είναι αζριο άχρωμο, άοςμο, άγευςτο, 

ελάχιςτα ελαωρφτερο από τον αζρα και ελάχιςτα διαλυτό ςτο νερό. Ραράγεται κατά τθν 

ατελι καφςθ προϊόντων που περιζχουν υδρογονάνκρακεσ (οργανικζσ ουςίεσ) και 

επθρεάηεται από τθ τροωοδοςία τθσ καφςθσ ςε οξυγόνο, από τθ κερμοκραςία τθσ ωλόγασ, 

από το χρόνο παραμονισ των αερίων ςε υψθλι κερμοκραςία και από τθ τυρβϊδθ ροι ςτο 

χϊρο τθσ καφςθσ. Θ πλιρθσ καφςθ των υδρογονανκράκων οδθγεί ςτο ςχθματιςμό του 

διοξειδίου του άνκρακα (CO2), ενϊ όταν είναι ατελισ ςχθματίηεται το μονοξείδιο του 

άνκρακα (CO). Θ οριακι τιμι για τθ προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ είναι τα  10mg/m3 

(μζγιςτοσ θμεριςιοσ μζςοσ όροσ οκταϊρου). Ωσ εκ τοφτου, οι κυριότερεσ αιτίεσ εκπομπισ 

του μονοξειδίου του άνκρακα (CO) είναι οι πάςθσ ωφςεωσ εξατμίςεισ μθχανϊν όπου 

ςυντελείται ατελισ καφςθ. Οι ωριαίεσ ατμοςωαιρικζσ ςυγκεντρϊςεισ του μονοξειδίου του 

άνκρακα ςε μια αςτικι περιοχι αντανακλοφν ςυχνά τισ περιόδουσ αιχμισ τθσ κυκλοωορίασ 

(Τςζηοσ και εμουντάκθ, 2010). Τα αυτοκίνθτα ςυνειςωζρουν περίπου κατά 75% ςτισ 

ανκρωπογενείσ πθγζσ του μονοξειδίου του άνκρακα ενϊ θ ατελισ καφςθ ορυκτϊν 

καυςίμων ςτθ βιομθχανία ςυνειςωζρει άλλα 25% περίπου (Μελάσ, 2007). 

2.8.1.2 Επιπτώςεισ  

  Το μονοξείδιο του άνκρακα (CO) επθρεάηει τθν ικανότθτα μεταωοράσ του οξυγόνου ςτο 

αίμα. Πταν ειςπνζεται, αντικακιςτά το οξυγόνο (Ο2) από τθν αιμογλοβίνθ του αίματοσ και 

ςχθματίηει καρβοξυαιμογλοβίνθ (COHb). Αυτό ςυμβαίνει επειδι το μονοξείδιο του άνκρακα 

ζχει πολφ μεγαλφτερθ χθμικι ςυγγζνεια με τθν αιμογλοβίνθ από αυτιν που ζχει το οξυγόνο 

(Οδθγόσ για το περιβάλλον, WWF). Επομζνωσ, το μονοξείδιο του άνκρακα ακόμα και ςε 

μικρζσ ποςότθτεσ ςτον αζρα, μπορεί να προκαλζςει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ του 

μεταωερόμενου οξυγόνου ςτο αίμα. Με τθ μείωςθ του οξυγόνου ςτο αίμα, επθρεάηονται οι 

διανοθτικζσ λειτουργίεσ και οι καρδιακοί ρυκμοί ςτθ προςπάκεια τθσ αναηιτθςθσ του 

οργανιςμοφ για οξυγόνο.  

 

2.8.2 Διοξείδιο του κείου (SO2) 

2.8.2.1 Ρθγζσ 

  Το διοξείδιο του κείου (SO2) είναι αζριο άχρωμο, με μεγάλθ διαλυτότθτα ςτο νερό, άοςμο 

ςε χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ και με ζντονθ ερεκιςτικι μυρωδιά ςε πολφ ψθλζσ 

ςυγκεντρϊςεισ. Στθν ατμόςωαιρα το SO2 αντιδρά και ςχθματίηει το SO3, ωαινόμενο που 

προκαλεί τθ ρυπογόνα όξινθ βροχι. Οι κυριότερεσ εκπομπζσ του SO2 ςχθματίηονται από τισ 

ανκρωπογενείσ πθγζσ όπωσ οι θλεκτροπαραγωγοί ςτακμοί, οι χθμικζσ βιομθχανίεσ, τα 

διυλιςτιρια πετρελαίου κ.α.. Σε πολλά μζρθ τθσ γθσ, όπου πραγματοποιείται καφςθ 

ορυκτϊν καυςίμων, το SO2 είναι ζνα από τα κυριότερα ςυςτατικά τθσ ατμοςωαιρικισ 

ρφπανςθσ.  Ζχει  ωριαία οριακι τιμι τα 350 μg/m3. Τα πιο ςοβαρά προβλιματα ζχουν 

παρατθρθκεί ςε μεγάλεσ αςτικζσ περιοχζσ, λόγω τθσ κακϊσ ελεγχόμενθσ καφςθσ ςε 

βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ και λόγω τθσ χριςθσ του άνκρακα ςτθν οικιακι κζρμανςθ 

(Haryanto, 2012). Το κείο υπάρχει ςτον άνκρακα και ςτο πετρζλαιο ςυνικωσ ςε ποςότθτεσ 
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0-6% κ.β.. Το επεξεργαςμζνο πετρζλαιο και βενηίνεσ περιζχουν λιγότερο από 0,05% κείο 

(Ηάνθσ, 2008). 

2.8.2.2 Επιπτώςεισ 

  Το διοξείδιο του κείου μπορεί να μπορεί να προκαλζςει ςοβαρζσ αλλοιϊςεισ ςτθ 

βλάςτθςθ και τα μζταλλα αλλά και ςοβαρά αναπνευςτικά προβλιματα ςτον ανκρϊπινο 

οργανιςμό. Τα υψθλά επίπεδα ςυγκεντρϊςεων του SO2 ςτθν ατμόςωαιρα προκαλοφν τθ 

μείωςθ τθσ ορατότθτασ τθσ και τθν αφξθςθ τθσ οξφτθτασ των επιωανειακϊν υδάτων. Τζλοσ, 

επιδρά ςτα δομικά υλικά και προκαλεί ςθμαντικζσ ωκορζσ ςτθ πολιτιςτικι κλθρονομιά 

κακϊσ το H2SO4 προςβάλει το ανκρακικό αςβζςτιο των μαρμάρων και το μετατρζπει ςε 

γφψο (Μελάσ, 2007). 

 

2.8.3 Οξείδια του αηώτου (ΝΟx)  

2.8.3.1 Ρθγζσ 

  Τα οξείδια του αηϊτου που κατζχουν ςπουδαίο ρόλο ςτθ δθμιουργία και ςτθ ςυμμετοχι 

τθσ ατμοςωαιρικισ ρφπανςθσ, είναι το μονοξείδιο (ΝΟ) και το διοξείδιο του αηϊτου (ΝΟ2). 

Ραράγονται από τθ χριςθ καυςίμων, κυρίωσ από αυτοκίνθτα, βιομθχανικοφσ και οικιακοφσ 

καυςτιρεσ αλλά και από ςτακμοφσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Το μονοξείδιο του 

αηϊτου (ΝΟ) είναι ζνα άοςμο, άχρωμο και άγευςτο αζριο που ςχθματίηεται άμεςα με τθν 

αντίδραςθ του ατμοςωαιρικοφ οξυγόνου ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Το διοξείδιο του 

αηϊτου (ΝΟ2), ςχθματίηεται από τθ ωωτοχθμικι αντίδραςθ του ΝΟ με το οξυγόνο αλλά και 

το όηον (Ο3) και για αυτό κεωρείται δευτερογενισ ρφποσ. Είναι διαλυτό ςτο νερό με οξεία 

ερεκιςτικι οςμι και ιςχυρό οξειδωτικό αζριο με καωεκίτρινο χρϊμα. Θεωρείται τοξικό ςτισ 

ςυνικεισ ςυγκεντρϊςεισ και ςε υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ είναι υπεφκυνο για τθν καωζ όψθ 

του ουρανοφ. Σχθματίηει εξαιρετικά διαβρωτικό νιτρικό οξφ όταν εκτεκεί ςε υγραςία, είτε 

από τον αζρα είτε από τον άνκρωπο. Τα οξείδια του αηϊτου ΝΟ και ΝΟ2 εμπλζκονται και 

ενεργοποιοφν τον ωωτοχθμικό κφκλο αντιδράςεων ςτθν ατμόςωαιρα και επομζνωσ το 

ςχθματιςμό τθσ ωωτοχθμικισ ρφπανςθσ και παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτον ζλεγχο του 

τροποςωαιρικοφ όηοντοσ (Ηάνθσ, 2008). Θ καφςθ των ορυκτϊν καυςίμων και τα αυτοκίνθτα 

ςυμβάλουν κατά περίπου 50% ςτισ ανκρωπογενείσ πθγζσ του ΝΟ, το οποίο με διάωορεσ 

χθμικζσ αντιδράςεισ που ενιςχφονται από τθ παρουςία τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ και του 

όηοντοσ, μετατρζπεται ςε διοξείδιο του αηϊτου (ΝΟ2), (Ηάνθσ, 2008).  Θ ωριαία οριακι τιμι 

είναι 200 μg/m3. 

2.8.3.2 Επιπτώςεισ 

  Σε υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ, το διοξείδιο του αηϊτου (ΝΟ2), προκαλεί αναπνευςτικά 

προβλιματα, ιδιαίτερα ςε ευπακείσ ομάδεσ που ταλαιπωροφνται από άςκμα και ςε παιδιά. 

Συνδράμει επίςθσ ςτθ δθμιουργία του όηοντοσ ςτθν τροπόςωαιρα και τθσ όξινθσ βροχισ 

(κατά δεφτερο ρόλο μετά τισ ενϊςεισ του κείου), επθρεάηοντασ ζτςι αρνθτικά και τθ 

βλάςτθςθ (Ηάνθσ, 2008). 
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2.8.4 Πηον (Ο3)  

2.8.4.1 Ρθγζσ 

  Το όηον (Ο3) ζνα είναι άχρωμο αζριο, βαρφτερο του αζρα με δριμεία οςμι και οξειδωτικι 

δράςθ. Είναι ζνα από τα πιο βαςικά αζρια που προκαλοφν τθν ατμοςωαιρικι ρφπανςθ ςτο 

αςτικό περιβάλλον (αφξθςθ του τροποςωαιρικοφ όηοντοσ, ωωτοχθμικό νζωοσ) και ςτο 

παγκόςμιο περιβάλλον (μείωςθ του ςτρατοςωαιρικοφ όηοντοσ και ενίςχυςθ του 

ωαινομζνου του κερμοκθπίου). Το τροποςωαιρικό όηον είναι δευτερογενισ ρφποσ, 

αποτζλεςμα ωωτοχθμικϊν αντιδράςεων μεταξφ οξειδίων του αηϊτου (ΝΟx) και πτθτικϊν 

οργανικϊν ενϊςεων (Volatile Organic Compounds – VOC), λόγω τθσ επίδραςθσ τθσ θλιακισ 

ακτινοβολίασ (Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν, Τμιμα Φυςικισ).  Οι κυριότερεσ πθγζσ των 

προδρόμων ενϊςεων (ΝΟx και VOC), είναι διάωορεσ βιομθχανίεσ και οι κερμοθλεκτρικοί 

ςτακμοί, οι εξατμίςεισ των οχθμάτων, οι ατμοί τθσ βενηίνθσ κακϊσ και διάωοροι διαλφτεσ. 

(Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν, Φυςικι). Επίςθσ, το όηον είναι ιςχυρότατο οξειδωτικό μζςο π.χ. για 

το ςχθματιςμό τθσ όξινθσ βροχισ (οξειδϊνει το SO2 προσ H2SO4)(Ηάνθσ, 2008). 

  Ο ρφποσ αυτόσ παρουςιάηει μζγιςτο τισ πρϊτεσ μεταμεςθμβρινζσ ϊρεσ, όπου το θλιακό 

ωωσ βρίςκεται ςτθν ακμι του. Αντίκετα,  χαμθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ παρουςιάηει το 

βράδυ εξαιτίασ τθσ απουςίασ του ωωτόσ, άρα τθσ αδυναμίασ παραγωγισ όηοντοσ. 

Αντίςτοιχα, οι εποχζσ επθρεάηουν τα επίπεδα ςυγκεντρϊςεων του όηοντοσ με αποτζλεςμα, 

του κερινοφσ μινεσ, να παρουςιάηονται μζγιςτεσ ςυγκεντρϊςεισ όπου θ ζνταςθ τθσ 

θλιακισ ακτινοβολίασ και θ διάρκεια τθσ θμζρασ είναι μεγαλφτερεσ.   

2.8.4.2 Επιπτώςεισ 

  Το όηον (Ο3) επθρεάηει τουσ ιςτοφσ των πνευμόνων, τουσ ευαιςκθτοποιεί ςε άλλεσ 

ερεκιςτικζσ ουςίεσ, μειϊνει τθν απόδοςι τουσ και τθν αντίςταςθ του οργανιςμοφ και 

μπορεί να επιταχφνει τθ γιρανςθ των ιςτϊν λόγω τθσ μεγάλθσ οξειδωτικισ του δράςθ. 

Επίςθσ προκαλεί ερεκιςμό ςτα μάτια και ςτουσ βλεννογόνουσ. Στο δομθμζνο περιβάλλον, 

επιταχφνει τθ γιρανςθ και τθ ωκορά των υλικϊν ενϊ ςτο ωυςικό καταςτρζωει τουσ ιςτοφσ 

των δζντρων. 

 

2.8.5 Μόλυβδοσ και άλλα βαρζα μζταλλα  

2.8.5.1 Ρθγζσ 

  Στον αζρα υπάρχουν αρκετά μζταλλα που για τθν ανκρϊπινθ υγεία αποτελοφν αιτία 

πραγματικϊν ι δυνθτικϊν κινδφνων. Τα πιο γνωςτά από αυτά είναι το κάδμιο, ο μόλυβδοσ, 

το αρςενικό, ο υδράργυροσ και το νικζλιο. Ο ςθμαντικότεροσ από τουσ παραπάνω 

ατμοςωαιρικοφσ ρφπουσ ςε παγκόςμια κλίμακα, που μπορεί να ζχει αρνθτικι επίδραςθ 

ςτθν ανκρϊπινθ υγεία,  είναι ο μόλυβδοσ. Θ οριακι τιμι του μόλυβδου είναι θ χαμθλότερθ 

από όλουσ τουσ ρφπουσ με 0,5 μg/m3. Θ κυρίωσ πθγι του μόλυβδου ςτον αζρα, από το 

παρελκόν, ιταν θ καφςθ τθσ βενηίνθσ με μόλυβδο. Τθν δεκαετία του 90’, θ χριςθ του 

μόλυβδου εντόσ τθσ βενηίνθσ απαγορεφτθκε, με αποτζλεςμα τα επίπεδα των 

ςυγκεντρϊςεων ςτθν ατμόςωαιρα να μειωκοφν ςθμαντικά. Οι κφριεσ πθγζσ ςιμερα 

προζρχονται από χυτιρια, από μονάδεσ αποτζωρωςθσ απορριμμάτων και από μονάδεσ 

καταςκευισ θλεκτρικϊν ςυςςωρευτϊν.  
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2.8.5.2 Επιπτώςεισ 

  Ο μόλυβδοσ, αναλόγωσ του βακμοφ εκκζςεωσ, επιδράει ςτο κεντρικό νευρικό ςφςτθμα, 

ιδιαίτερα των παιδιϊν και των ενθλίκων. Επίςθσ, επθρεάηει τθ νεωρικι λειτουργία, το 

ανοςοποιθτικό ςφςτθμα, τα όργανα αναπαραγωγισ, το ςφςτθμα ανάπτυξθσ του 

οργανιςμοφ, κακϊσ επίςθσ το καρδιαγγειακό ςφςτθμα. Οι επιπτϊςεισ του μόλυβδου, είτε 

ειςζρχεται από τθν διατροωι, είτε από τθν αναπνοι, αποτελεί κίνδυνο για τουσ 

οργανιςμοφσ. 

  

2.8.6 Αιωροφμενα ςωματίδια  

2.8.6.1 Ρθγζσ 

  Τα αιωροφμενα ςωματίδια (Particulate Matter - PM) είναι μείγμα από μικρά τεμάχια 

ςτερεισ και υγρισ φλθσ, διαωόρων ενϊςεων όπωσ οξζων, οργανικϊν ενϊςεων, μετάλλων, 

χϊματοσ και ςκόνθσ. Ανάλογα με τθν προζλευςθ τουσ μποροφν να παρουςιάηουν 

ανομοιογζνεια ςτθ μορωι, το μζγεκοσ και τθ χθμικι ςφςταςθ. Για το λόγο αυτό, 

χαρακτθρίηεται από τθν «αεροδυναμικι τθσ διάμετρο» που είναι θ διάμετροσ αντίςτοιχθσ 

ςωαίρασ, θ οποία ζχει τα ίδια αεροδυναμικά με τα πραγματικά ςωματίδια (Οδθγόσ για το 

περιβάλλον, WWF). Θ αεροδυναμικι τθσ διάμετροσ εκωράηεται ςε εκατομμυριοςτά του 

μζτρου (μm).  

  Στισ περιβαλλοντικζσ εωαρμογζσ, τα αιωροφμενα ςωματίδια που παρακολουκοφνται είναι 

τα ςωματίδια με διάμετρο 10μm ι και μικρότερα, για το λόγο ότι επθρεάηουν αρνθτικά τον 

ανκρϊπινο οργανιςμό. Συνεπϊσ, κατατάςςονται ςε δφο κατθγορίεσ, ςτα PM10, όπου θ 

διάμετροσ του είναι μικρότερθ των 10μm και ςτα PM2.5, όπου θ διάμετρόσ είναι μικρότερθ 

των 2,5μm. Θ ςυγκζντρωςθ Μ10 είναι ςθμαντικι ςτουσ δρόμουσ και ςε περιοχζσ όπου 

υπάρχουν δραςτθριότθτεσ κατά τισ οποίεσ παράγεται ςκόνθ. Αντίκετα, θ κατθγορία Μ2.5, 

περιλαμβάνει τα ςωματίδια που ςχθματίηουν χθμικζσ αντιδράςεισ ςτθν ατμόςωαιρα από 

εκπομπζσ κερμοθλεκτρικϊν ςτακμϊν, βιομθχανιϊν και οχθμάτων κακϊσ και από δαςικζσ ι 

άλλεσ πυρκαγιζσ. Το κεςμοκετθμζνο όριο για τα Μ10 είναι τα 50μg/m3 ςε ωριαία βάςθ και 

40μg/m3 ςε ετιςια ενϊ για τα PM2.5 είναι τα 25μg/m3 (ετιςιο). 

  Οι πθγζσ των αιωροφμενων ςωματιδίων διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ, τισ ωυςικζσ και 

τισ ανκρωπογενείσ.  

Ωσ ωυςικζσ πθγζσ μποροφν να κεωρθκοφν οι: 

 Επιωάνεια των ωκεανϊν (ςταγονίδια που παρζχουν διάωορα άλατα) 

 Επιωάνεια των εδαωϊν (εκπομπζσ ςκόνθσ από τθν αιολικι διάβρωςθ των εδαωϊν) 

 Θωαιςτειακζσ εκριξεισ (πρωτογενείσ και δευτερογενείσ αερολφματα, πλοφςια ςε 

κειικά) 

 Βιογενισ φλθ (πρωτογενι και δευτερογενι ςωματίδια) 

 Καφςθ βιογενισ φλθσ (αικάλθ) 

 Ρροϊόντα ωυςικισ μετατροπισ αερίου ςε ςωματίδια 

Ωσ ανκρωπογενείσ πθγζσ μποροφν να κεωρθκοφν οι: 
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 Εκπομπζσ πρωτογενοφσ ςωματιδιακισ φλθσ από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ 

 Καφςεισ, κυρίωσ, ορυκτϊν καυςίμων και παραγωγι δευτερογενϊν αερολυμάτων 

2.8.6.2 Επιπτώςεισ 

  Τα αιωροφμενα ςωματίδια επθρεάηουν τθν αναπνοι και προκαλοφν νόςουσ ςτθ καρδιά, 

ςτουσ πνεφμονεσ και ςτο αναπνευςτικό ςφςτθμα. Ανάλογα με το μζγεκοσ τουσ, ειςζρχονται 

ςτο αναπνευςτικό ςφςτθμα μζςω ρινικισ κοιλότθτασ. Συγκεκριμζνα (οδθγόσ για το 

περιβάλλον, WFF): 

 Μεγαλφτερα από 11 μm: δεν ειςζρχονται ςτο αναπνευςτικό ςφςτθμα 

 7,00 - 11,00 μm: ειςχωροφν ςτθ ρινικι κοιλότθτα 

 4,70 - 7,00 μm: ειςχωροφν ςτο ωάρυγγα 

 3,30 - 4,70 μm: ειςχωροφν ςτθ τραχεία και ςτθν αρχι των βρόγχων 

 2,10 - 3,30 μm: ειςχωροφν ςτο μζςο των βρόγχων 

 1,10 - 2,10 μm: ειςχωροφν ςτα τελευταία τμιματα των βρόγχων 

 0,65 - 1,10 μm: ειςχωροφν ςτα βρογχιόλα 

 0,43 - 0,65 μm: ειςχωροφν ςτισ κυψελίδεσ των πνευμόνων 

  Συμπεραςματικά, όςο μικρότερθ είναι θ αεροδυναμικι τουσ διάμετρο, τόςθ είναι ξ 

ικανότθτα διείςδυςθσ τουσ ςτο αναπνευςτικό ςφςτθμα και τόςο πιο επιβλαβζσ είναι οι 

επιπτϊςεισ τουσ ςτθν υγεία. 

  Εκτόσ από τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτθν υγεία, δθμιουργοφν και περιβαλλοντικά προβλιματα, 

όπωσ θ μείωςθ τθσ ορατότθτασ. Επίςθσ με τθν εναπόκεςι τουσ ςτο ζδαωοσ ι ςε 

επιωανειακά φδατα, επθρεάηει τα οικοςυςτιματα με καταςτροωι ευαίςκθτων 

καλλιεργειϊν και δαςϊν κακϊσ και οξίνιςθ των υδάτων. 
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3 ΣΑΘΜΟΙ ΜΕΣΡΗΕΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΙ ΜΕΣΡΗΗ ΣΨΝ ΑΕΡΙΨΝ 

3.1 Αυτόματοι εγκατεςτημένοι ςταθμοί ςτην Ελλάδα 
  Οι αυτόματοι εγκατεςτθμζνοι ςτακμοί περιζχουν ςυςτιματα τθλεμετάδοςθσ, 

ςυνδεδεμζνα με τουσ κεντρικοφσ ςτακμοφσ, εγκατεςτθμζνοι ςτθν ζδρα κάκε περιωερειακισ 

αρχισ. Οι ςτακμοί αυτοί είναι εξοπλιςμζνοι με ςφςτθμα βακμονόμθςθσ ςε ςυνδυαςμό με 

ςφςτθμα αραίωςθσ και παροχισ κακαροφ αζρα, ςφςτθμα τθλεμετάδοςθσ κακϊσ και 

ςφςτθμα αποκικευςθσ δεδομζνων.  Επίςθσ, κάποιοι ςτακμοί περιζχουν και μετεωρολογικό 

ςτακμό. Τα δεδομζνα που ςυλλζγονται, ςτζλνονται ςτθν περιωερειακι αρχι και ςτθ 

ςυνζχεια ςτθ κεντρικι ζδρα του ςυςτιματοσ. 

  Στθν Ελλάδα υπάρχουν εγκατεςτθμζνοι 36 αυτόματοι ςτακμοί, εκ των οποίων οι 18 

βρίςκονται ςτο λεκανοπζδιο τθσ Αττικισ (Χάρτθσ 3.1.1).  

Χάρτθσ 3.1.1 Χάρτθσ ςτακμϊν μζτρθςθσ ατμοςωαιρικισ ρφπανςθσ του ΕΔΡΑ ςτθν Αττικι *Ρθγι: 

www.geodata.gov.gr]  

  Στον παρακάτω πίνακα (Ρίνακασ 3.1.1), παρουςιάηονται οι κζςεισ των ςτακμϊν αυτϊν, ο 

χαρακτθριςμόσ τουσ και οι ρφπου που μετριοφνται ανά ςτακμό. 

http://www.geodata.gov.gr/
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Ρίνακασ 3.1.1. Χαρακτθριςτικά ςτακμϊν μζτρθςθσ ατμοςωαιρικισ ρφπανςθσ του ΕΔΡΑ, που τθν 

ευκφνθ λειτουργίασ τουσ ζχει ο ΥΡΕΝ (ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ ΡΟΙΟΤΙΤΑ ΤΘΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΑΣ,2017) 
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3.2 Μετρούμενοι ρύποι και μέθοδοι μέτρηςησ τουσ 
  Οι μετριςεισ των ρφπων πραγματοποιοφνται με δειγματολθπτικζσ μεκόδουσ και με 

ανάλυςθ ςτο εργαςτιριο και με ςυνεχείσ μετριςεισ  επιτόπου. Δφο είναι οι βαςικοί ςτόχοι 

κατά τθ μζτρθςθ των αζριων ρφπων, θ ορκι ταυτοποίθςθ των ρφπων και ο ποςοτικόσ τουσ 

προςδιοριςμόσ.  

  Οι τεχνικζσ που εωαρμόηονται ςτθ μελζτθ και ςτθ μζτρθςθ των αζριων ρφπων είναι οι 

εξισ: 

 Χρωματογραωία 

 Φωτομετρία 

 Υπζρυκρθ και υπεριϊδθ ωαςματοςκοπία 

 Φαςματομετρία μάηασ 

 Φαςματοςκοπία με ακτίνεσ Χ 

 Φαςματοςκοπία ατομικισ απορρόωθςθσ 

 Θλεκτροχθμικζσ τεχνικζσ (Ροτενςιόμετρα, Κουλομετρία, Ρολαρογραωία) 

 

  Οι μζκοδοι μζτρθςθσ των μετροφμενων ρφπων περιλθπτικά είναι οι εξισ: 

 Μονοξείδιο του άνκρακα (CO): απορρόωθςθ ςτο υπζρυκρο (NDIR) 

 Πηον (O3): απορρόωθςθ ςτο υπεριϊδεσ 

 Οξείδια του αηϊτου (NO, NO2): χθμειοωωταφγεια 

 Αιωροφμενα ςωματίδια (PM10, PM2.5): απορρόωθςθ β ακτινοβολίασ 

 Διοξείδιο του κείου (SO2): ωκοριςμομετρία 

 Βενηόλιο (C6H6): αζρια χρωματογραωία (GC) 

 Βαρζα μζταλλα: ατομικι απορρόωθςθ 

 

3.2.1 Μζτρθςθ μονοξειδίου του άνκρακα (CO) 

  Θ μζτρθςθ του μονοξειδίου του άνκρακα ςτθν ατμόςωαιρα, επιτυγχάνεται με τθ μζκοδο 

απορρόωθςθσ ςτο υπζρυκρο (NDIR) που βαςίηεται ςτθ μθ-ςκεδαηόμενθ υπζρυκρθ 

ωωτομετρία. Θ υπζρυκρθ ακτινοβολία απορροωάτε κατά ζνα μζροσ από το μονοξείδιο του 

άνκρακα. Συνεπϊσ, λόγω απορρόωθςθσ από το CO του δείγματοσ, θ μζτρθςθ τθσ 

εξαςκζνιςθσ τθσ εκπεμπόμενθσ ακτινοβολίασ οδθγεί ςτθ μζτρθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του 

CO ςτο δείγμα. Μζςω των εγκατεςτθμζνων ςτακμϊν, δείγματα λαμβάνονται κάκε λεπτό 

από ανιχνευτζσ IR. Τρόποσ λειτουργείασ και τα δομικά μζρθ του ανιχνευτι, παρουςιάηονται 

ςτο παρακάτω ςχιμα (Σχιμα 3.2.1.1). 
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Σχιμα 3.2.1.1. Αρχι λειτουργίασ τθσ μεκόδου απορρόωθςθσ ςτο υπζρυκρο 

  Σε κάκε όργανο ζχει μια κυψελίδα με ειδικι ακτινοβολία που εκπζμπει ςε ςυγκεκριμζνο 

μικοσ κφματοσ για να ανταποκρίνεται ςτθ μζτρθςθ του CO. Το κελί του δείγματοσ 

ςυμπλθρϊνεται με ατμοςωαιρικό αζρα με άγνωςτθ ποςότθτα CO όπου αναηθτείται θ 

ςφςταςι του και το κελί αναωοράσ γεμίηει με κακαρό αζρα. Ο ανιχνευτισ είναι χωριςμζνοσ 

ςε δφο τμιματα μζςω μιασ ελαςτικισ μεμβράνθσ και γεμιςμζνοσ με CO. Θ κίνθςθ τθσ 

μεμβράνθσ προκαλεί αλλαγι ςτθν θλεκτρικι χωρθτικότθτα ςε ζνα θλεκτρικό κφκλωμα 

ελζγχου, του οποίου το ςιμα επεξεργάηεται και καταγράωεται ςε ζνα ςφςτθμα 

αποκικευςθσ δεδομζνων. 

  Ο περιςτρεωόμενοσ ζλικασ εκκζτει περιοδικά  τα δφο κελιά του οργάνου ςε υπζρυκρθ 

ακτινοβολία. Το κελί που περιζχει το δείγμα του ατμοςωαιρικοφ αζρα, μεταδίδει ςτον 

ανιχνευτι εξαςκενθμζνθ ποςότθτα υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ, ενϊ το κελί αναωοράσ 

εκτίκεται ςε ςτακερι ποςότθτα. Θ ποςότθτα αυτι είναι αντιςτρόωωσ ανάλογθ τθσ 

ςυγκζντρωςθσ του CO ςτο δείγμα. Οι άνιςεσ ποςότθτεσ που λαμβάνονται από τα δφο 

τμιματα του ανιχνευτι, παράγουν εναλλαςςόμενο θλεκτρικό ρεφμα και προκαλοφν τθ 

κίνθςθ τθσ μεμβράνθσ. Θ ςυχνότθτα του θλεκτρικοφ ρεφματοσ κακορίηεται από τθ ταχφτθτα 

περιςτροωισ και τθ περίοδο του περιςτρεωόμενου ζλικα.  
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3.2.2 Μζτρθςθ του όηοντοσ (O3) 

  Ρροκειμζνου να υπολογιςτεί θ ςυγκζντρωςθ του όηοντοσ ςε ζνα αζριο δείγμα, λαμβάνεται 

υπόψιν ότι το όηον απορροωά ςυγκεκριμζνο μικοσ κφματοσ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ, τα  

253,7nm.  Για τον υπολογιςμό των μετριςεων, χρθςιμοποιείται κακαρόσ αζρασ. Θ μζτρθςθ 

τθσ εξαςκζνιςθσ τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ ςτο δείγμα, οδθγεί ςτθ μζτρθςθ τθσ 

ςυγκζντρωςθσ του Ο3. 

 

3.2.3 Μζτρθςθ οξειδίων του αηώτου (NOx) 

  Θ κφρια μζκοδοσ μζτρθςθσ των οξειδίων του αηϊτου είναι θ χθμειοωωταφγεια. Το δείγμα 

αρχικά ειςάγεται ςε ςθμείο όπου υπάρχει παροχι όηοντοσ. Θ αντίδραςθ του ΝΟ με το Ο3 

παράγει το ΝΟ2 ςε διεγερμζνθ κατάςταςθ, όπου με τθν εκπομπι ακτινοβολίασ, θ 

κατάςταςθ επιςτρζωει ςε κανονικι ενζργεια. Θ μζτρθςθ τθσ ζνταςθσ τθσ εκπεμπόμενθσ 

ακτινοβολίασ χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ του μονοξειδίου 

του αηϊτου ςτο δείγμα. Θ παραγωγι του ωωτόσ, για να είναι ανάλογθ μόνο τθσ 

ςυγκζντρωςθσ ΝΟ που περιζχεται ςτο δείγμα του ατμοςωαιρικοφ αζρα, πρζπει θ 

ςυγκζντρωςθ του Ο3 που παρζχεται να είναι ςτακερι. Θ μζκοδοσ τθσ χειμειοωωταφγειασ 

παρουςιάηεται ςτο παρακάτω ςχιμα (Σχιμα 3.2.3.1). Οι μετριςεισ λαμβάνονται από τουσ 

ςτακμοφσ ανά μία ϊρα.  

 

Σχιμα 3.2.3.1. Μζκοδοσ χθμειοωωταφγειασ 

  Αναλφοντασ το παραπάνω ςχιμα, παρατθρείται ότι ο ειςερχόμενοσ ατμοςωαιρικόσ αζρασ 

διοχετεφεται ςτο όργανο μζτρθςθσ ςε δφο κανάλια. Το πρϊτο κανάλι μετατρζπει μόνο το 

μονοξείδιο του αηϊτου (ΝΟ) ενϊ το δεφτερο κανάλι υπολογίηει το ςφνολο των οξειδίων του 

αηϊτου (ΝΟ και ΝΟ2). Το ΝΟ που υπάρχει ςτον ατμοςωαιρικό αζρα του δείγματοσ ςτο 
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πρϊτο κανάλι, αντιδρά με το όηον και το ωωσ που παράγεται μετριζται από το ςωλινα του 

ωωτοπολλαπλαςιαςτι και ςτθ ςυνζχεια μετατρζπεται ςε ςυγκζντρωςθ ΝΟ. Στο δεφτερο 

κανάλι το ΝΟ2, μζςω ενόσ μετατροπζα, αλλάηει ποςοτικά ςε ΝΟ, κακϊσ ο ατμοςωαιρικόσ 

αζρασ ειςζρχεται ςε αυτό. Συνεπϊσ, με αυτό το τρόπο, θ ςυνολικι ποςότθτα των ΝΟx ζχει 

μετατραπεί ςε ΝΟ το οποίο αντιδρά με το Ο3. Το ωωσ που εκπζμπεται υπολογίηεται από το 

ωωτοπολλαπλαςιαςτι και προκφπτει θ ςυνολικι ςυγκζντρωςθ των οξειδίων του αηϊτου. Θ 

ηθτοφμενθ ςυγκζντρωςθ του διοξειδίου του αηϊτου προκφπτει από τθ διαωορά των 

ςθμάτων των δφο καναλιϊν που ακολοφκθςε ο ατμοςωαιρικόσ αζρασ ςτο εςωτερικό του 

οργάνου μζτρθςθσ (NOx - NO). 

 

3.2.4 Μζτρθςθ αιωροφμενων ςωματιδίων (PM10 - PM2.5) 

  Ο προςδιοριςμόσ τθσ ςυγκζντρωςθσ των αιωροφμενων ςωματιδίων επιτυγχάνεται κυρίωσ 

με τθ μζκοδο τθσ απορρόωθςθσ τθσ ακτινοβολίασ β. Θ ακτινοβολία β εκπζμπεται από 

ραδιενεργοφσ πυρινεσ και είναι ςωματιδιακι ακτινοβολία. Τα ςωματίδια β ωζρουν μικρό 

ςχετικά θλεκτρικό ωορτίο και ζχουν μικρι μάηα.  Στθν παρακάτω εικόνα (Εικόνα 3.2.4.1) 

παρουςιάηεται ο τρόποσ που γίνεται ο υπολογιςμόσ τθσ ςυγκζντρωςθσ των PM. 

Εικόνα 3.2.4.1. Συςκευι δειγματολθψίασ ολικισ ςυγκζντρωςθσ ςωματιδίων με τθ μζκοδο β 

ραδιενεργοφ ακτινοβολίασ. (Ρθγι: https://repository.kallipos.gr/) 

  Θ παραπάνω εικόνα (Εικόνα 3.2.4.1) περιλαμβάνει ζνα αυτόματο μθχανικό ςφςτθμα το 

οποίο μετακινεί ζνα ρολό ταινίασ ωίλτρου διαμζςου ενόσ αγωγοφ με τον οποίο αντλείται ο 

ατμοςωαιρικό αζρασ. Μετά τθ ςυλλογι του δείγματοσ ςτο ωίλτρο, αυτό μετακινείται ςτο 

ςθμείο όπου βρίςκεται ραδιενεργό υλικό που εκπζμπει β ακτινοβολία. Ράνω από το 

ραδιενεργό υλικό, βρίςκεται ζνασ μετρθτισ Geiger-Muller. Δφο μετριςεισ 

πραγματοποιοφνται, μία με το ωίλτρο κακαρό και μία με το ωίλτρο μετά από τθν ειςροι 

του ατμοςωαιρικοφ αζρα. Θ εξαςκζνιςθ ςτθν ζνταςθ τθσ ακτινοβολίασ που ανιχνεφεται 

είναι ακριβϊσ ανάλογθ τθσ ςωματιδιακισ μάηα και , ςυνεπϊσ, τθσ ςυγκζντρωςθσ.  

 

https://repository.kallipos.gr/
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3.3 Βαθμονόμηςη αυτομάτων αναλυτών ςτουσ ςταθμούσ 
  Οι αναλυτζσ των αερίων ελζγχονται ςφμωωνα με τα αντίςτοιχα ευρωπαϊκά τεχνικά 

πρότυπα ΕΝ ι και ISO ωσ προσ τθ γραμμικότθτα, τθν ολίςκθςθ μθδενόσ και κλίμακασ και 

τθν επαναλθψιμότθτα (Ετιςια Ζκκεςθ Ροιότθτασ τθσ Ατμόςωαιρασ, ΥΡΕΝ 2017). 

  Θ βακμονόμθςθ περιλαμβάνει τον ζλεγχο τθσ καλισ λειτουργίασ των οργάνων και τθ 

ρφκμιςι τουσ. Θ βακμονόμθςθ βαςίηεται ςτθ διαβίβαςθ μζςω του οργάνου αερίου, με 

γνωςτι ςυγκζντρωςθ του αντίςτοιχου ρφπου. Θ παραςκευι αυτι του πρότυπου αερίου, 

γίνεται με διάταξθ δυναμικισ αραίωςθσ, που ςυνδζεται αωενόσ με μία πθγι "κακαροφ" 

αζρα και αωετζρου με ωιάλθ που περιζχει μίγμα του εν λόγω αερίου με άηωτο ςε γνωςτι 

πρότυπθ ςυγκζντρωςθ. Ο "κακαρόσ αζρασ”, δθλαδι αζρασ απαλλαγμζνοσ από τουσ 

κφριουσ ρφπουσ, παράγεται διαβιβάηοντασ αζρα μζςα από ειδικά ωίλτρα ςυγκράτθςθσ των 

ρφπων. Μεταβάλλοντασ τθν παροχι του "κακαροφ" αζρα και του αερίου τθσ ωιάλθσ είναι 

δυνατι θ επίτευξθ μιγμάτων αερίων που περιζχουν τον αντίςτοιχο ρφπο ςε γνωςτζσ 

ςυγκεντρϊςεισ (Ετιςια Ζκκεςθ Ροιότθτασ τθσ Ατμόςωαιρασ, ΥΡΕΝ 2017). 

  Θ βακμονόμθςθ των αναλυτϊν όηοντοσ πραγματοποιείται με μεταωερόμενο πρότυπο Βϋ 

βακμίδασ ςτουσ ςτακμοφσ με τθ μζκοδο τθσ ςφγκριςθσ (Ετιςια Ζκκεςθ Ροιότθτασ τθσ 

Ατμόςωαιρασ, ΥΡΕΝ 2017). 

  Θ βακμονόμθςθ των αναλυτϊν αιωροφμενων ςωματιδίων βαςίηεται ςτθν απορρόωθςθ 

τθσ β-ακτινοβολίασ από πρότυπο δείγμα γνωςτισ ςυγκζντρωςθσ (Ετιςια Ζκκεςθ Ροιότθτασ 

τθσ Ατμόςωαιρασ, ΥΡΕΝ 2017). 

  Οι διαδικαςίεσ τθσ βακμονόμθςθσ γίνονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, όπωσ αυτά 

αναωζρονται ςτα ιςχφοντα τεχνικά πρότυπα, ι μετά τθ ςυντιρθςθ ι επιςκευι ενόσ 

αναλυτι (Ετιςια Ζκκεςθ Ροιότθτασ τθσ Ατμόςωαιρασ, ΥΡΕΝ 2017). 
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4 ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 

4.1 Ψριαία μεταβολή ςυγκέντρωςησ ρύπων ανά ςταθμό  

4.1.1 Μονοξείδιο του άνκρακα (CΟ) 

Σχιμα 4.1.1.1. Ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ CO ςτακμϊν κυκλοωορίασ για τα ζτθ 2006 – 2015, ςε 

mg/m
3 

  Στο Σχιμα 4.1.1.1 παρουςιάηεται θ ωριαία μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ CO ςτουσ 

ςτακμοφσ κυκλοωορίασ. Το CO ωαίνεται να ζχει μεγάλθ ωριαία διακφμανςθ με ζνα μεγάλο 

μζγιςτο το πρωί (8-10) και ζνα δευτερεφον μζγιςτο το βράδυ (9-11). Το χρονικό διάςτθμα 

που εμωανίηεται το πρωινό μζγιςτο οωείλεται ςτο γεγονόσ ότι τισ ϊρεσ αυτζσ επικρατοφν 

ευνοϊκζσ για τθ ςυςςϊρευςθ των ατμοςωαιρικϊν ρφπων μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ 

(εμωάνιςθ κερμοκραςιακϊν αναςτροωϊν) ενϊ και τα δυο μζγιςτα ςυμπίπτουν χρονικά με 

τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ και τισ αιχμζσ κυκλοωορίασ. Στο ςτακμό 

Ρατθςίων καταγράωονται υψθλότερεσ τιμζσ ςυγκζντρωςθσ ςε ςφγκριςθ με αυτόν τθσ 

Ακθνάσ αωοφ πρόκειται για ζνα ςχετικό ςτενό αυτοκινθτόδρομο με αρκετά ψθλά κτίρια και 

εντονότερθ κυκλοωορία.  

 

Σχιμα 4.1.1.2. Ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ CO ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε mg/m
3 
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  Θ ωριαία διακφμανςθ ςτουσ ςτακμοφσ αςτικοφ υποβάκρου (Σχ. 4.1.1.2) παρουςιάηει 

παρόμοια εικόνα με αυτι των ςτακμϊν κυκλοωορίασ αν και τα επίπεδα ςυγκεντρϊςεων 

είναι μικρότερα λόγω θπιότερθσ κυκλοωορίασ. Τα δυο μζγιςτα ςυγκεντρϊςεων 

εμωανίηονται και ςτουσ ςτακμοφσ αςτικοφ υποβάκρου κυρίωσ τισ πρωινζσ ϊρεσ (8-10), 

αλλά και ςτο χρονικό διάςτθμα 10μμ ζωσ 1πμ. Το δευτερεφον αυτό μζγιςτο ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ (ςτακμοί αςτικοφ υποβάκρου) παρουςιάηει μεγαλφτερθ διάρκεια γεγονόσ που 

αποδίδεται ςτθν εντονότερθ επίδραςθ τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ αωοφ υπάρχει χαμθλότερθ 

κυκλοωορία οχθμάτων. Τα δυο μζγιςτα ςυμπίπτουν χρονικά με τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ 

κεντρικισ κζρμανςθσ αλλά και τισ αιχμζσ κυκλοωορίασ. Κατά τθ διάρκεια εμωάνιςθσ του 

πρωινοφ μεγίςτου επικρατοφν ευνοϊκζσ για τθ ςυςςϊρευςθ των ατμοςωαιρικϊν ρφπων 

μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ (εμωάνιςθ κερμοκραςιακϊν αναςτροωϊν), παρόλα αυτά οι 

εκπομπζσ ςτθν ατμόςωαιρα είναι μικρότερεσ ςε ςχζςθ με το περιβάλλον ςτουσ ςτακμοφσ 

κυκλοωορίασ. Θ διακφμανςθ των ςυγκεντρϊςεων ωαίνεται να ςυμπίπτει χρονικά και για 

τουσ τρεισ ςτακμοφσ αςτικοφ υποβάκρου (Μαροφςι, Ν. Σμφρνθ, Ρεριςτζρι) αλλά και τα 

επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων είναι παρόμοια, γεγονόσ που δείχνει ότι οι τρεισ ςτακμοί 

ζχουν παρόμοια χαρακτθριςτικά. 

 

4.1.2 Διοξείδιο του κείου (SO2) 

Σχιμα 4.1.2.1. Ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ SO2 ςτακμϊν κυκλοωορίασ  για τα ζτθ 2006 – 2015, 

ςε μg/m
3 

  Ππωσ με το CO (Σχ. 4.1.1.1), θ ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ του SO2 (Σχ. 4.1.2.1) 

παρουςιάηει ςχεδόν ταυτόςθμθ χρονικά διακφμανςθ ςυγκεντρϊςεων αωοφ και οι δφο 

ρφποι είναι πρωτογενείσ. Το SO2 ωαίνεται να ζχει μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ το πρωί (8-10) 

κακϊσ και μια δεφτερθ μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ το βράδυ (9-10). Το χρονικό διάςτθμα που 

εμωανίηεται το πρωινό μζγιςτο οωείλεται ςτο γεγονόσ ότι τισ ϊρεσ αυτζσ επικρατοφν 

ευνοϊκζσ για τθ ςυςςϊρευςθ των ατμοςωαιρικϊν ρφπων μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ 

(εμωάνιςθ κερμοκραςιακϊν αναςτροωϊν) ενϊ και τα δυο μζγιςτα ςυμπίπτουν χρονικά με 

τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ και τισ αιχμζσ κυκλοωορίασ. Τισ βραδινζσ 

ϊρεσ παρατθροφνται μεγαλφτερεσ ςυγκεντρϊςεισ λόγω τθσ χριςθ ςυςτθμάτων κζρμανςθσ. 

Στο ςτακμό τθσ Ρατθςίων υπάρχουν μεγαλφτερεσ ςυγκεντρϊςεισ από το ςτακμό Ακθνάσ, 

λόγω τθσ εντονότερθσ κυκλοωορίασ, τθσ ςτενότθτασ του δρόμου και των κτθρίων που το 

περιβάλλουν που βοθκοφν ςτον αεριςμό τθσ περιοχισ. 
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Σχιμα 4.1.2.2. Ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ SO2 ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3   

  Θ ωριαία διακφμανςθ των ςυγκεντρϊςεων ςτουσ ςτακμοφσ αςτικοφ υποβάκρου (Σχ. 

4.1.2.2) για το SO2, εμωανίηει παρόμοια εικόνα με τουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ αλλά με 

μικρότερεσ τιμζσ ςυγκεντρϊςεων. Το μζγιςτο των ςυγκεντρϊςεων παρουςιάηεται τισ 

πρωινζσ και τισ πρϊτεσ μεςθμεριανζσ ϊρεσ (10-13) όπου θ κυκλοωορία των οχθμάτων είναι 

εκτεταμζνθ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εμωάνιςθσ του πρωινοφ μεγίςτου, επικρατοφν ευνοϊκζσ 

για τθ ςυςςϊρευςθ των ατμοςωαιρικϊν ρφπων μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ (εμωάνιςθ 

κερμοκραςιακϊν αναςτροωϊν), παρόλα αυτά οι εκπομπζσ ςτθν ατμόςωαιρα είναι 

μικρότερεσ ςε ςχζςθ με το περιβάλλον ςτουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ. 

  

4.1.3 Διοξείδιο του αηώτου (ΝΟ2)  

Σχιμα 4.1.3.1. Ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝO2 ςτακμϊν κυκλοωορίασ  για τα ζτθ 2006 – 2015, 

ςε μg/m
3 

  Ραρατθρϊντασ το Σχιμα 4.1.3.1, διαπιςτϊνεται ότι θ ωριαία μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ 

ΝO2 ςτουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ, ζχει μζγιςτθ ωριαία διακφμανςθ το πρωί (9-11) και ζνα 

δευτερεφον μζγιςτο το βράδυ (9-10). Το ΝΟ2 είναι κυρίωσ δευτερογενισ ρφποσ και 

παράγεται κυρίωσ από τθν αντίδραςθ του ΝΟ με το οξυγόνο τθσ ατμόςωαιρασ. Συνεπϊσ, 

ςτο χρονικό διάςτθμα που εμωανίηεται το πρωινό μζγιςτο, παρατθρείται μια χρονικι 

υςτζρθςθ ςε ςχζςθ με το ΝΟ (Σχ. 4.1.4.1) που είναι απαραίτθτο για το ςχθματιςμό του. Τα 
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δυο μζγιςτα ςυμπίπτουν χρονικά με τισ ϊρεσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και 

τισ αιχμζσ κυκλοωορίασ. Στο ςτακμό Ρατθςίων καταγράωονται υψθλότερεσ τιμζσ 

ςυγκζντρωςθσ ςε ςφγκριςθ με αυτόν τθσ Ακθνάσ και τθσ Αριςτοτζλουσ αωοφ πρόκειται για 

ζνα ςχετικό ςτενό αυτοκινθτόδρομο με αρκετά ψθλά κτίρια και εντονότερθ κυκλοωορία. Τα 

επίπεδα ςε αυτοφσ τουσ δφο ςτακμοφσ είναι ίδια. 

 

Σχιμα 4.1.3.2. Ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝO2 ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 

  Θ ωριαία διακφμανςθ ςτουσ ςτακμοφσ αςτικοφ υποβάκρου (Σχ. 4.1.3.2) παρουςιάηει 

παρόμοια εικόνα με αυτι των ςτακμϊν κυκλοωορίασ αν και τα επίπεδα ςυγκεντρϊςεων 

είναι μικρότερα λόγω θπιότερθσ κυκλοωορίασ. Τα δυο μζγιςτα ςυγκεντρϊςεων 

εμωανίηονται και ςτουσ ςτακμοφσ αςτικοφ υποβάκρου κυρίωσ τισ πρωινζσ ϊρεσ (8-9), αλλά 

και ςτο χρονικό διάςτθμα 9μμ ζωσ 11μμ. Σε αντίκεςθ με τουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ, οι 

ςτακμοί αςτικοφ υποβάκρου δεν παρουςιάηουν χρονικι υςτζρθςθ ςε ςχζςθ με το ΝΟ 

(Σχ.4.2.4.2) Τα μζγιςτα επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων οωείλονται από τισ ϊρεσ λειτουργίασ 

τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ αλλά και τισ αιχμζσ κυκλοωορίασ.  

 

Σχιμα 4.1.3.3. Ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝO2 ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 

2006 – 2015, ςε μg/m
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  Στο Σχιμα 4.1.3.3. παρουςιάηεται θ ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝΟ2 των ςτακμϊν 

περιαςτικοφ υποβάκρου. Θ ωριαία διακφμανςθ των ςυγκεντρϊςεων μοιάηει αρκετά με τθν 

διακφμανςθ των ςτακμϊν κυκλοωορίασ και αςτικοφ υποβάκρου. Οι μζγιςτεσ 

ςυγκεντρϊςεισ παρουςιάηονται κυρίωσ τισ χρονικζσ ςτιγμζσ (8-9) το πρωί για το ςτακμό τθσ 

Αγίασ Ραραςκευισ ενϊ για το ςτακμό των Θρακομακεδόνων, θ μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ 

παρουςιάηεται ςτο χρονικό διάςτθμα 11πμ ζωσ 13μμ. Επίςθσ, οι δφο ςτακμοί 

παρουςιάηουν δευτερεφον μζγιςτο τισ βραδινζσ ϊρεσ (9-11) και (8-9) αντίςτοιχα. Λόγω τθσ 

μειωμζνθσ κίνθςθσ, των χαμθλϊν κτθρίων ςε φψοσ και τθσ τοπογραωικισ κζςθσ των 

ςτακμϊν, οι τιμζσ των ςυγκεντρϊςεων είναι πολφ χαμθλότερεσ ςε ςφγκριςθ με τουσ 

υπόλοιπουσ ςτακμοφσ που εξετάηονται. Στο ςτακμό τθσ Αγ. Ραραςκευισ τα επίπεδα είναι 

πιο αυξθμζνα λόγω τθσ γειτνίαςθσ με τθν Αττικι οδό. 

 

4.1.4 Μονοξείδιο του αηώτου (ΝΟ)  

Σχιμα 4.1.4.1. Ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝO ςτακμϊν κυκλοωορίασ για τα ζτθ 2006 – 2015, ςε 

μg/m
3 

  Στο παραπάνω διάγραμμα (Σχ. 4.1.4.1) παρουςιάηεται θ ωριαία μεταβολι τθσ 

ςυγκζντρωςθσ ΝO ςτουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ. Το ΝΟ ζχει μζγιςτο το πρωί (7-9) και ζνα 

δευτερεφον μζγιςτο το βράδυ (9-10). Ππωσ και με το CO (πρωτογενείσ ρφποι), το χρονικό 

διάςτθμα που εμωανίηεται το πρωινό μζγιςτο οωείλεται ςτο γεγονόσ ότι τισ ϊρεσ αυτζσ 

επικρατοφν ευνοϊκζσ για τθ ςυςςϊρευςθ των ατμοςωαιρικϊν ρφπων μετεωρολογικζσ 

ςυνκικεσ (εμωάνιςθ κερμοκραςιακϊν αναςτροωϊν) ενϊ και τα δυο μζγιςτα ςυμπίπτουν 

χρονικά με τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ και τισ αιχμζσ κυκλοωορίασ. Στο 

ςτακμό Ρατθςίων καταγράωονται υψθλότερεσ τιμζσ ςυγκζντρωςθσ ςε ςφγκριςθ με αυτόν 

τθσ Ακθνάσ και Αριςτοτζλουσ για τθν προαναωερκείςα αιτία. Τα επίπεδα ςε αυτοφσ τουσ 

δφο ςτακμοφσ είναι ίδια. 
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Σχιμα 4.1.4.2. Ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝO ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 

  Ομοίωσ με το Σχιμα 4.1.4.1, το Σχιμα 4.1.4.2 παρουςιάηει τθν ίδια ωριαία διακφμανςθ με 

μικρότερεσ τιμζσ ςυγκεντρϊςεων λόγω θπιότερθσ κυκλοωορίασ. Το χρονικό διάςτθμα που 

εμωανίηεται το πρϊτο ωριαίο μζγιςτο είναι ςτισ 8πμ ζωσ τισ 9πμ το πρωί ενϊ το δεφτερο 

ωριαίο μζγιςτο παρουςιάηεται το βράδυ το χρονικό διάςτθμα 10μμ με 1πμ. Το δευτερεφον 

μζγιςτο, ςε αυτι τθν περίπτωςθ (ςτακμοί αςτικοφ υποβάκρου), παρουςιάηει μεγαλφτερθ 

διάρκεια γεγονόσ που αποδίδεται ςτθν εντονότερθ επίδραςθ τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ 

αωοφ υπάρχει χαμθλότερθ κυκλοωορία οχθμάτων. Κατά τθ διάρκεια εμωάνιςθσ του 

πρωινοφ μεγίςτου επικρατοφν ευνοϊκζσ για τθ ςυςςϊρευςθ των ατμοςωαιρικϊν ρφπων 

μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ (εμωάνιςθ κερμοκραςιακϊν αναςτροωϊν). Τα δυο μζγιςτα 

ςυμπίπτουν χρονικά με τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ αλλά και τισ αιχμζσ 

κυκλοωορίασ.  

 

Σχιμα 4.1.4.3. Ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝO ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 

2006 – 2015, ςε μg/m
3 

  Στο Σχιμα 4.1.4.3. παρουςιάηεται θ ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝΟ των ςτακμϊν 

περιαςτικοφ υποβάκρου. Θ ωριαία διακφμανςθ των ςυγκεντρϊςεων διαωζρει από τθν 

διακφμανςθ των ςτακμϊν κυκλοωορίασ και αςτικοφ υποβάκρου λόγω των πολφ μικρϊν 

επιπζδων ςυγκεντρϊςεων.. Οι μζγιςτεσ ςυγκεντρϊςεισ παρουςιάηονται κυρίωσ τισ χρονικζσ 
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ςτιγμζσ (9-10) το πρωί για το ςτακμό τθσ Αγίασ Ραραςκευισ ενϊ για το ςτακμό των 

Θρακομακεδόνων, θ μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ παρουςιάηεται ςτο χρονικό διάςτθμα 7πμ ζωσ 

8μμ. Επίςθσ, οι δφο ςτακμοί παρουςιάηουν κοινό δευτερεφον μζγιςτο τισ βραδινζσ ϊρεσ (8-

11). Τισ πρωινζσ ϊρεσ επικρατοφν ευνοϊκζσ για τθ ςυςςϊρευςθ των ατμοςωαιρικϊν ρφπων 

μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ (εμωάνιςθ κερμοκραςιακϊν αναςτροωϊν) με αποτζλεςμα να 

εμωανίηονται τισ ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ τα πρωινά μζγιςτα.  Τα δυο μζγιςτα ςυμπίπτουν 

χρονικά με τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ αλλά και τισ αιχμζσ κυκλοωορίασ. 

Λόγω τισ μειωμζνθσ κίνθςθσ, των χαμθλϊν κτθρίων ςε φψοσ και τθσ τοπογραωικισ κζςθσ 

των ςτακμϊν, οι τιμζσ των ςυγκεντρϊςεων είναι πολφ χαμθλότερεσ ςε ςφγκριςθ με τουσ 

υπόλοιπουσ ςτακμοφσ που εξετάηονται. 

 

4.1.5 Πηον (Ο3) 

Σχιμα 4.1.5.1. Ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ O3 ςτακμϊν κυκλοωορίασ για τα ζτθ 2006 – 2015, ςε 

μg/m
3 

  Στο Σχιμα 4.1.5.1 παρουςιάηεται θ ωριαία μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ O3 ςτουσ 

ςτακμοφσ κυκλοωορίασ. Το O3 ωαίνεται να ζχει μεγάλθ ωριαία διακφμανςθ με ζνα μεγάλο 

μζγιςτο τισ μεταμεςθμβρινζσ ϊρεσ (2-4). Δεδομζνου ότι αυτόσ ο ρφποσ ςχθματίηεται από 

ωωτοχθμικζσ διεργαςίεσ, το θμεριςιο μζγιςτο εμωανίηεται όταν θ ζνταςθ τθσ θλιακισ 

ακτινοβολίασ και θ κερμοκραςία παρουςιάηουν το μζγιςτο. Τα επίπεδα ςυγκεντρϊςεων 

είναι μικρότερα ςτουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ επειδι το όηον καταςτρζωεται από το ΝΟ. 

Στο ςτακμό Ρατθςίων καταγράωονται χαμθλότερεσ τιμζσ ςυγκζντρωςθσ ςε ςφγκριςθ με 

αυτόν τθσ Ακθνάσ λόγω υψθλότερων επιπζδων ΝΟ. 
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Σχιμα 4.1.5.2. Ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ O3 ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 

  Θ ωριαία διακφμανςθ ςτουσ ςτακμοφσ αςτικοφ υποβάκρου (Σχ. 4.1.5.2) παρουςιάηει 

παρόμοια εικόνα με αυτι των ςτακμϊν κυκλοωορίασ αλλά τα επίπεδα ςυγκεντρϊςεων 

είναι μεγαλφτερα λόγω χαμθλότερου ΝΟ.  Το θμεριςιο μζγιςτο εμωανίηεται τισ 

μεταμεςθμβρινζσ ϊρεσ (2-5) όταν θ ζνταςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ και θ κερμοκραςία 

παρουςιάηουν το μζγιςτο.  

 

Σχιμα 4.1.5.3. Ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ O3 ςτακμϊν περαςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 2006 

– 2015, ςε μg/m
3 

  Ραρόμοια εικόνα εμωανίηει και το Σχιμα 4.1.5.3. με αυτι των ςτακμϊν κυκλοωορίασ και 

αςτικοφ υποβάκρου. Θ μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ παρουςιάηεται κυρίωσ τισ μεταμεςθμβρινζσ 

ϊρεσ (2-5) λόγω τθσ αυξθμζνθσ θλιοωάνειασ και κερμοκραςίασ. Τα επίπεδα των 

ςυγκεντρϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ και τθσ νφχτασ είναι υψθλοτζρα από τα αυτά  

των ςτακμϊν κυκλοωορίασ και αςτικοφ υποβάκρου. Το όηον είναι περιωερειακόσ ρφποσ. 

Επιπλζον, θ αφξθςθ των επιπζδων ςυγκεντρϊςεων του Ο3 και για τισ τρεισ κατθγορίεσ 

ςτακμϊν, ευνοείται από τθν ανάπτυξθ καλάςςιασ αφρασ που προοδευτικά μετά τισ 10πμ, 

πνζει από το νότο προσ το βορά, ςαρϊνοντασ προοδευτικά αζριουσ και ςωματιδιακοφσ 

ρφπουσ προσ το εςωτερικό του λεκανοπεδίου. 
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4.2 Μέςη ωριαία μεταβολή ςυγκέντρωςησ ρύπων ανά κατηγορία 

ςταθμών 

4.2.1 Μονοξείδιο του άνκρακα (CO) 

 
Σχιμα 4.2.1.1. Μζςθ ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ CO κατθγορίασ ςτακμϊν για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε mg/m
3 

  Στο Σχιμα 4.2.1.1 παρουςιάηεται θ μζςθ ωριαία μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ CO των 

ςτακμϊν κυκλοωορίασ και αςτικοφ υποβάκρου. Το CO και για τουσ δφο ςτακμοφσ, ωαίνεται 

να ζχει ζνα μεγάλο μζγιςτο το πρωί (8-10). Για τουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ το δεφτερο 

μζγιςτο παρουςιάηεται το βράδυ (9-11) ενϊ για τουσ ςτακμοφσ αςτικοφ υποβάκρου, 

εμωανίηεται το χρονικό διάςτθμα 10μμ ζωσ 1πμ. Το πρωτεφον μζγιςτο ςυμπίπτει χρονικά 

με τισ ϊρεσ αιχμισ και ςτο γεγονόσ ότι τισ ϊρεσ αυτζσ επικρατοφν ευνοϊκζσ, για τθ 

ςυςςϊρευςθ των ατμοςωαιρικϊν ρφπων, μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ (εμωάνιςθ 

κερμοκραςιακϊν αναςτροωϊν). Αντίκετα τα δευτερεφοντα μζγιςτα ςυμπίπτουν 

περιςςότερο χρονικά με τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ.  

  

4.2.2 Διοξείδιο του κείου (SO2) 

 
Σχιμα 4.2.2.1. Μζςθ ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ SO2 κατθγορίασ ςτακμϊν για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 
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  Θ διακφμανςθ ςυγκεντρϊςεων ςτουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ (Σχ. 4.2.2.2), για τθν μζςθ 

ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ του SO2, εμωανίηει ανόμοια εικόνα με τουσ ςτακμοφσ 

αςτικοφ υποβάκρου λόγω των πολφ χαμθλϊν επιπζδων ςυγκεντρϊςεων. Το πρωτεφον 

μζγιςτο, για τουσ ςτακμοφσ  κυκλοωορίασ, παρουςιάηεται τισ πρωινζσ ϊρεσ (8-10) και το 

δευτερεφον μζγιςτο τισ βραδινζσ ϊρεσ (9-10). Ρερίπου με τον ίδιο τρόπο, οι ςτακμοί 

περαςτικοφ υποβάκρου, εμωανίηουν το πρϊτο μζγιςτο το χρονικό διάςτθμα 10πμ ζωσ 11πμ 

ενϊ το δεφτερο μζγιςτο παρατθρείτε το χρονικό διάςτθμα 9μμ ζωσ 10μμ. Το πρωινό 

μζγιςτο ταυτίηεται χρονικά με τθν εμωάνιςθ ευνοϊκϊν μετεωρολογικϊν ςυνκθκϊν 

(εμωάνιςθ κερμοκραςιακϊν αναςτροωϊν) που επικρατοφν τισ πρωινζσ ϊρεσ. Επιπλζον, το 

πρωινό και το βραδινό μζγιςτο, ςυμπίπτουν με τισ ϊρεσ αιχμισ τθσ κυκλοωορίασ και τθ 

χριςθ κεντρικισ κζρμανςθσ. Οι ςυγκεντρϊςεισ ςτθν ατμόςωαιρα του αςτικοφ υποβάκρου 

είναι μικρότερεσ ςε ςχζςθ με τουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ. 

 

4.2.3 Διοξείδιο του αηώτου (ΝΟ2)  

 
Σχιμα 4.2.3.1. Μζςθ ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝO2 κατθγορίασ ςτακμϊν για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 

  Ραρατθρϊντασ το Σχιμα 4.2.3.1, διαπιςτϊνεται ότι θ μζςθ ωριαία μεταβολι τθσ 

ςυγκζντρωςθσ ΝO2 των ςτακμϊν, ζχει μζγιςτθ ωριαία διακφμανςθ το πρωί (8-9) και ζνα 

δευτερεφον μζγιςτο το βράδυ (9-11). Τα δυο μζγιςτα ςυμπίπτουν χρονικά με τισ ϊρεσ 

λειτουργίασ των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και τισ αιχμζσ κυκλοωορίασ. Θ διακφμανςθ είναι 

παρόμοια και για τισ τρεισ κατθγορίεσ των ςτακμϊν με διαωορετικά  επίπεδα 

ςυγκεντρϊςεων. Στουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ καταγράωονται υψθλότερεσ τιμζσ 

ςυγκζντρωςθσ ςε ςφγκριςθ με τουσ ςτακμοφσ αςτικοφ και περιαςτικοφ υποβάκρου, αωοφ 

πρόκειται για ςχετικοφσ ςτενοφσ αυτοκινθτόδρομουσ με αρκετά ψθλά κτίρια και 

εντονότερθ κυκλοωορία. Αντίκετα, οι ςτακμοί περιαςτικοφ υποβάκρου παρουςιάηουν 

μικρότερα επίπεδα ςυγκεντρϊςεων κυρίωσ λόγω τθσ μειωμζνθσ κίνθςθσ.  
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4.2.4 Μονοξείδιο του αηώτου (ΝΟ)  

 
Σχιμα 4.2.4.1. Μζςθ ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝO κατθγορίασ ςτακμϊν για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 

  Στο παραπάνω διάγραμμα (Σχ. 4.2.4.1) παρουςιάηεται θ μζςθ ωριαία μεταβολι τθσ 

ςυγκζντρωςθσ ΝO των ςτακμϊν. Το ΝΟ ωαίνεται να ζχει μεγάλθ ωριαία διακφμανςθ με ζνα 

μεγάλο μζγιςτο το πρωί (7-9) και ζνα δευτερεφον μζγιςτο το βράδυ (10-11). Το χρονικό 

διάςτθμα που εμωανίηεται το πρωινό μζγιςτο, οωείλεται ςτο γεγονόσ ότι τισ ϊρεσ αυτζσ 

επικρατοφν ευνοϊκζσ για τθ ςυςςϊρευςθ των ατμοςωαιρικϊν ρφπων μετεωρολογικζσ 

ςυνκικεσ (εμωάνιςθ κερμοκραςιακϊν αναςτροωϊν) ενϊ και τα δυο μζγιςτα ςυμπίπτουν 

χρονικά με τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ και τισ αιχμζσ κυκλοωορίασ. Τα 

επίπεδα ςυγκεντρϊςεων, για τουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ, είναι πολφ υψθλοτζρα ςε ςχζςθ 

με τουσ ςτακμοφσ αςτικοφ υποβάκρου, ενϊ τα επίπεδα ςτουσ ςτακμοφσ περιαςτικοφ 

υποβάκρου είναι μθδαμινά. Οι υψθλότερεσ τιμζσ των ςτακμϊν κυκλοωορίασ οωείλονται 

και ςτθν τοπογραωικι και πολεοδομικι διαρρφκμιςθ των περιοχϊν που εξετάηονται επειδι 

οι ςτενοί δρόμοι και τα ψθλά κτίρια δεν ευνοοφν τον αεριςμό. 

 

4.2.5 Πηον (Ο3) 

 
Σχιμα 4.2.5.1. Μζςθ ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ O3 κατθγορίασ ςτακμϊν για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 
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  Στο Σχιμα 4.2.5.1 παρουςιάηεται θ μζςθ ωριαία μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ O3 των 

ςτακμϊν κυκλοωορίασ, αςτικοφ και περιαςτικοφ υποβάκρου. Το O3 ωαίνεται να ζχει 

μεγάλθ ωριαία διακφμανςθ με ζνα μεγάλο μζγιςτο τισ μεταμεςθμβρινζσ ϊρεσ (2-5). 

Δεδομζνου ότι αυτόσ ο ρφποσ ςχθματίηεται από ωωτοχθμικζσ διεργαςίεσ, το θμεριςιο 

μζγιςτο εμωανίηεται όταν θ ζνταςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ και θ κερμοκραςία 

παρουςιάηουν το μζγιςτο. Τα επίπεδα ςυγκεντρϊςεων είναι χαμθλά για τουσ ςτακμοφσ 

κυκλοωορίασ και υψθλά για τουσ ςτακμοφσ περιαςτικοφ υποβάκρου εμωανίηοντασ 

αρνθτικι ςυςχζτιςθ με τισ ςυγκεντρϊςεισ ΝΟ το οποίο καταςτρζωει το όηον. Επιπλζον, θ 

καλάςςια αφρα παίηει ρόλο κλειδί ςαρϊνοντασ τουσ υδρογονάνκρακεσ προσ τθν 

περιωζρεια βόρεια του λεκανοπεδίου εκεί όπου το όηον κα ςχθματιςτεί ωωτοχθμικά τισ 

μεταμεςθμβρινζσ ϊρεσ. 

 

4.3 Μηνιαία μεταβολή ςυγκέντρωςησ ρύπων ανά ςταθμό 

4.3.1 Μονοξείδιο του άνκρακα (CO) 

 
Σχιμα 4.3.1.1. Μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ CO ςτακμϊν κυκλοωορίασ για τα ζτθ 2006 – 2015, 

ςε mg/m
3 

  Στο Σχιμα 4.3.1.1 παρουςιάηεται θ μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ CO ςτουσ ςτακμοφσ 

κυκλοωορίασ. Το CO ωαίνεται να ζχει μθνιαίο μζγιςτο το μινα Δεκζμβριο και μθνιαίο 

ελάχιςτο το μινα Αφγουςτο. Είναι ωανερό, ότι ο πρωτογενισ ρφποσ CO, παρουςιάηει 

μεγαλφτερεσ τιμζσ τουσ μινεσ του χειμϊνα. Αυτό οωείλεται ςτισ χειρότερεσ ςυνκικεσ 

λειτουργίασ των μθχανϊν των αυτοκινιτων (ξεκίνθμα με κρφα μθχανι), ςτθ μεγαλφτερθ 

κυκλοωορία που παρατθρείται τουσ χειμερινοφσ μινεσ και ςτθ χριςθ κεντρικισ κζρμανςθσ. 

Επιπλζον ο ςτακμόσ Ρατθςίων ςτα επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων εμωανίηει υψθλότερεσ 

ςυγκεντρϊςεισ ζναντι του ςτακμοφ Ακθνάσ, αωοφ πρόκειται για ζνα ςχετικό ςτενό 

αυτοκινθτόδρομο με αρκετά ψθλά κτίρια και εντονότερθ κυκλοωορία. 
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Σχιμα 4.3.1.2. Μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ CO ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε mg/m
3 

  Θ μθνιαία διακφμανςθ ςτουσ ςτακμοφσ αςτικοφ υποβάκρου (Σχ. 4.3.1.2) παρουςιάηει 

παρόμοια εικόνα με αυτι των ςτακμϊν κυκλοωορίασ, αν και τα επίπεδα ςυγκεντρϊςεων 

είναι μικρότερα λόγω θπιότερθσ κυκλοωορίασ. Τα μθνιαίο μζγιςτο των ςυγκεντρϊςεων 

παρουςιάηεται το μινα Δεκζμβριο ενϊ τον μινα Αφγουςτο εμωανίηεται το μθνιαίο 

ελάχιςτο. Επειδι ο CO είναι πρωτογενισ ρφποσ, εμωανίηει μεγαλφτερα επίπεδα 

ςυγκεντρϊςεων τουσ χειμερινοφσ μινεσ. Το μζγιςτο προκφπτει από τθν αυξθμζνθ 

κυκλοωορία που παρατθρείται τουσ χειμερινοφσ μινεσ, τθ χριςθ ςυςτθμάτων κζρμανςθσ 

και τθ λειτουργία των μθχανϊν των αυτοκινιτων ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. Θ διακφμανςθ 

των ςυγκεντρϊςεων ωαίνεται να ςυμπίπτει και για τουσ τρεισ ςτακμοφσ αςτικοφ 

υποβάκρου (Μαροφςι, Ν. Σμφρνθ, Ρεριςτζρι) με τα επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων να είναι 

ςχεδόν παρόμοια, γεγονόσ που δείχνει ότι οι τρεισ ςτακμοί ζχουν παρόμοια 

χαρακτθριςτικά. 

 

4.3.2 Διοξείδιο του κείου (SO2) 

 
Σχιμα 4.3.2.1. Μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ SO2 ςτακμϊν κυκλοωορίασ  για τα ζτθ 2006 – 2015, 

ςε μg/m
3 

  Στο Σχιμα 4.3.2.1 παρουςιάηεται θ μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ SO2 για τουσ 

ςτακμοφσ κυκλοωορίασ. Ο ατμοςωαιρικόσ ρφποσ SO2, για το ςτακμό Αριςτοτζλουσ, 
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παρουςιάηει μθνιαίο μζγιςτο το μινα Σεπτζμβριο ενϊ για τουσ άλλουσ δφο ςτακμοφσ το 

μθνιαίο μζγιςτο εμωανίηεται το μινα Ιανουάριο. Το μθνιαίο ελάχιςτο διαωζρει ςε κάκε 

ςτακμό, κακϊσ για το ςτακμό Ακθνάσ είναι το μινα Αφγουςτο, για το ςτακμό Αριςτοτζλουσ 

είναι το μινα Μάρτιο και για το ςτακμό Ρατθςίων είναι για το μινα Σεπτζμβριο ενϊ τα 

αποτελζςματα λόγω των πολφ χαμθλϊν τιμϊν δεν κεωροφνται ςτατιςτικά ςθμαντικά. Ωσ 

πρωτογενισ ρφποσ το SO2 παρουςιάηει μεγαλφτερεσ τιμζσ ςυγκεντρϊςεων το χειμϊνα και 

αυτό οωείλεται κυρίωσ ςτθ λειτουργία τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ. Λόγω τθσ πολεοδομικισ 

κατάςταςθσ και τθσ αυξθμζνθσ κυκλοωορίασ τα επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων ςτο ςτακμό 

Ρατθςίων είναι πολφ υψθλότερα ςε ςφγκριςθ με τουσ υπόλοιπουσ ςτακμοφσ. 

 

 

 
Σχιμα 4.3.2.2. Μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ SO2 ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 

  Ραρατθρϊντασ το παραπάνω ςχιμα (Σχ. 4.3.2.2), διαπιςτϊνεται ότι θ διακφμανςθ ςτουσ 

ςτακμοφσ αςτικοφ υποβάκρου, για το SO2, παρουςιάηει παρόμοια εικόνα με αυτι των 

ςτακμϊν κυκλοωορίασ με παρόμοια επίπεδα ςυγκεντρϊςεων. Το μθνιαίο μζγιςτο 

εμωανίηεται κυρίωσ το μινα Δεκζμβριο ενϊ το μθνιαίο ελάχιςτο παρουςιάηεται το μινα 

Οκτϊβριο. Ππωσ προαναωζρκθκε, ο ρφποσ SO2, είναι πρωτογενισ ατμοςωαιρικόσ ρφποσ 

που παράγεται κυρίωσ από τθ λειτουργία τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ. Συνεπϊσ, οι 

μεγαλφτερεσ τιμζσ ςυγκεντρϊςεων κα εμωανίηονται του χειμερινοφσ μινεσ. Τα επίπεδα των 

ςυγκεντρϊςεων ςτουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ και αςτικοφ υποβάκρου είναι ςχεδόν όμοια 

γεγονόσ που αποδίδεται ςτθ λειτουργία τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ. Τα αποτελζςματα λόγω 

των πολφ χαμθλϊν τιμϊν δεν κεωροφνται ςτατιςτικά ςθμαντικά. 
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4.3.3 Διοξείδιο του αηώτου (ΝΟ2)  

 
Σχιμα 4.3.3.1. Μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝO2 ςτακμϊν κυκλοωορίασ για τα ζτθ 2006 – 2015, 

ςε μg/m
3 

  Στο παραπάνω γράωθμα παρουςιάηεται θ μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝΟ2 ςτουσ 

ςτακμοφσ κυκλοωορίασ. Συγκρίνοντασ τισ μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ του ατμοςωαιρικοφ ρφπου 

ΝΟ2, παρατθρείται ότι οι υψθλότερεσ τιμζσ εμωανίηονται τουσ μινεσ Μάρτιο με Ιοφλιο ενϊ 

τουσ υπόλοιπουσ μινεσ παρουςιάηεται φωεςθ με χαμθλότερθ τιμι τον Αφγουςτο λόγω 

μικρϊν εκπομπϊν ΝΟ.  Τουσ  μινεσ Μάιο και Ιοφνιο προκφπτουν μζγιςτεσ τιμζσ επειδι 

επικρατοφν ςυνκικεσ ατμοςωαιρικισ ευςτάκειασ και επίςθσ μζγιςτεσ ςε διάρκεια θμζρεσ 

με θλιοωάνεια και εντονότερθ θλιακι ακτινοβολία που ευνοοφν το ςχθματιςμό του και 

μεγάλθ ςυχνότθτα ιςχυρϊν κερμοκραςιακϊν αναςτροωϊν που ευνοοφν τθ ςυςςϊρευςθ 

του ΝΟ. Οι ςτακμοί Ακθνάσ και Αριςτοτζλουσ παρουςιάηουν παρόμοια διακφμανςθ με τα 

επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων να είναι ςχεδόν ςτακερά κακ’ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου. 

Στο ςτακμό Ρατθςίων καταγράωονται υψθλότερεσ τιμζσ ςυγκεντρϊςεων ςε ςφγκριςθ με 

αυτόν τθσ Ακθνάσ και Αριςτοτζλουσ, αωοφ πρόκειται για ζνα ςχετικό ςτενό 

αυτοκινθτόδρομο με αρκετά ψθλά κτίρια και εντονότερθ κυκλοωορία. 

 

 
Σχιμα 4.3.3.2. Μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝO2 ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 2006 

– 2015, ςε μg/m
3 
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Στο Σχιμα 4.3.3.2 παρουςιάηεται θ μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝO2 των ςτακμϊν 

αςτικοφ υποβάκρου. Θ διακφμανςθ των ςυγκεντρϊςεων ωαίνεται να είναι παρόμοια και 

ςτουσ τρεισ ςτακμοφσ (Μαροφςι, Ν. Σμφρνθ, Ρεριςτζρι). Τα επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων 

είναι υψθλότερα από το μινα Νοζμβριο ζωσ το μινα Μάρτιο, ενϊ χαμθλότερεσ 

ςυγκεντρϊςεισ εμωανίηονται τουσ μινεσ με ζντονθ θλιοωάνεια (Ιοφνιο με Σεπτζμβριο) με 

χαμθλότερθ τιμι τον Αφγουςτο λόγω μικρϊν εκπομπϊν ΝΟ. Θ διακφμανςθ των 

ςυγκεντρϊςεων, ωαίνεται να ςυμπίπτει χρονικά με τθ χριςθ τηακιϊν και άλλων 

ςυςτθμάτων κζρμανςθσ όπου ςτθν περίπτωςθ των ςτακμϊν υποβάκρου ωαίνεται να παίηει 

μεγαλφτερο ρόλο λόγω των χαμθλότερων εκπομπϊν κυκλοωορίασ. Σε ςφγκριςθ με τουσ 

ςτακμοφσ κυκλοωορίασ, παρατθροφνται χαμθλότερεσ εκπομπζσ ρφπων που οωείλεται ςτθν 

θπιότερθ κυκλοωορία. 

 

 
Σχιμα 4.3.3.3. Μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝO2 ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 

2006 – 2015, ςε μg/m
3 

    Θ διακφμανςθ των ςυγκεντρϊςεων ςτουσ ςτακμοφσ περιαςτικοφ υποβάκρου (Σχ. 

4.3.3.3), για τθν μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ του ΝO2, παρουςιάηει παρόμοια εικόνα 

με τουσ ςτακμοφσ αςτικοφ υποβάκρου. Συνεπϊσ, τα επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων για τουσ 

ςτακμοφσ που εξετάηονται, είναι υψθλότερα από το μινα Νοζμβριο ζωσ το μινα Μάιο, ενϊ 

χαμθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ εμωανίηονται τουσ μινεσ με εντονότερθ θλιοωάνεια με 

χαμθλότερθ τιμι τον Αφγουςτο λόγω μικρϊν εκπομπϊν ΝΟ. Τα επίπεδα ςυγκεντρϊςεων 

είναι πολφ χαμθλότερα ςε ςχζςθ με τουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ και αςτικοφ υποβάκρου. 

Αυτό οωείλεται ςτθν θπιότερθ κυκλοωορία κακϊσ και ςτθ πολεοδομικι διάταξθ των 

περιοχϊν όπου ευνοείται θ διάχυςθ. Κατά τθν ψυχρι περίοδο του ζτουσ κφρια πθγι 

αποτελεί θ κεντρικι κζρμανςθ. 
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4.3.4 Μονοξείδιο του αηώτου (ΝΟ)  

 
Σχιμα 4.3.4.1. Μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝO ςτακμϊν κυκλοωορίασ για τα ζτθ 2006 – 2015, 

ςε μg/m
3 

   Ππωσ ωαίνεται ςτο Σχιμα 4.3.4.1, θ διακφμανςθ τθσ μθνιαίασ μεταβολισ ςυγκζντρωςθσ 

του ΝΟ είναι παρόμοια και για τουσ τρεισ ςτακμοφσ. Το μθνιαίο μζγιςτο παρουςιάηεται 

τουσ χειμερινοφσ μινεσ, με αποκορφωωςθ τον μινα Δεκζμβριο, ενϊ το μθνιαίο ελάχιςτο 

τουσ κερινοφσ μινεσ και ιδιαίτερα τον Αφγουςτο.  Αυτό οωείλεται ςτισ χειρότερεσ ςυνκικεσ 

λειτουργίασ των μθχανϊν των αυτοκινιτων (ζναρξθ με κρφα μθχανι), ςτθ μεγαλφτερθ 

κυκλοωορία που παρατθρείται τουσ χειμερινοφσ μινεσ και ςτθ χριςθ κεντρικισ κζρμανςθσ. 

Τα επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων των ςτακμϊν Ακθνάσ και Αριςτοτζλουσ, παρουςιάηουν 

παρόμοια εικόνα ςε ςφγκριςθ με το ςτακμό Ρατθςίων, που δθλϊνει ότι αυτοί οι δφο 

ςτακμοί ζχουν παρόμοια χαρακτθριςτικά. 

 

 
Σχιμα 4.3.4.2. Μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝO ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 

  Θ ίδια διακφμανςθ εμωανίηεται και ςτο Σχιμα 4.3.4.2, δθλαδι ςτουσ ςτακμοφσ αςτικοφ 

υποβάκρου, με μικρότερα επίπεδα ςυγκεντρϊςεων. Το μθνιαίο μζγιςτο παρουςιάηεται 

τουσ χειμερινοφσ μινεσ, με αποκορφωωςθ τον μινα Δεκζμβριο, ενϊ το μθνιαίο ελάχιςτο 

τουσ κερινοφσ μινεσ. Θ παρουςία ζντονων ςυγκεντρϊςεων τουσ ψυχροφσ μινεσ οωείλεται 

ςτθν χειρότερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ των μθχανϊν και ςτθ χριςθ ςυςτθμάτων 
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κζρμανςθσ. Ο ατμοςωαιρικόσ ρφποσ ΝΟ εμωανίηει μικρότερα επίπεδα ςυγκεντρϊςεων από 

τουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ που οωείλεται ςτθν μειωμζνθ κυκλοωορία. Οι ςτακμοί 

κυκλοωορίασ παρουςιάηουν παρόμοια χαρακτθριςτικά, αωοφ οι διακυμάνςεισ τουσ 

εμωανίηουν ςχεδόν τθν  ίδια εικόνα. Τα αποτελζςματα λόγω των πολφ χαμθλϊν τιμϊν δεν 

κεωροφνται ςτατιςτικά ςθμαντικά. 

 

 
Σχιμα 4.3.4.3. Μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝO ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 

2006 – 2015, ςε μg/m
3 

  Στο Σχιμα 4.3.4.3 παρουςιάηεται θ μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝΟ των ςτακμϊν 

περιαςτικοφ υποβάκρου. Συγκρίνοντασ τισ μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ του ατμοςωαιρικοφ ρφπου 

ΝΟ, παρατθρείται ότι οι υψθλότερεσ τιμζσ εμωανίηονται τουσ μινεσ Νοζμβριο με Ιανουάριο 

ενϊ τουσ υπόλοιπουσ μινεσ παρουςιάηεται φωεςθ. Τα επίπεδα ςυγκεντρϊςεων είναι πολφ 

χαμθλότερα ςε ςφγκριςθ με τουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ και αςτικοφ υποβάκρου αν και θ 

διακφμανςθ των τιμϊν είναι παρόμοια. Αυτό κεωρείται αναμενόμενο λόγω τθσ μειωμζνθσ 

κίνθςθσ και τθσ πολεοδομικισ διάταξθσ των περιοχϊν. Τα αποτελζςματα λόγω των πολφ 

χαμθλϊν τιμϊν δεν κεωροφνται ςτατιςτικά ςθμαντικά. 

 

4.3.5 Πηον (Ο3) 

 
Σχιμα 4.3.5.1. Μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ O3 ςτακμϊν κυκλοωορίασ για τα ζτθ 2006 – 2015, 

ςε μg/m
3 

0
1
2
3
4
5
6
7

μ
g/

m
3

 

ΜΗΝΕΣ 

Αγία Ραραςκευι 

Θρακομακεδόνεσ 

0

10

20

30

40

50

60

μ
g/

m
3

 

ΜΗΝΕΣ 

Ακθνάσ 

Ρατθςίων 



46 
 

    Στο παραπάνω διάγραμμα (Σχ. 4.3.5.1) παρουςιάηεται θ μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ 

του Ο3 ςτουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ. Δεδομζνου ότι ο δευτερογενισ ρφποσ όηον (Ο3), 

παρουςιάηει μεγαλφτερεσ τιμζσ τθ κερινι περίοδο του ζτουσ λόγω μζγιςτθσ θλιοωάνειασ 

και μεγάλθσ ςυχνότθτασ ιςχυρϊν κερμοκραςιακϊν αναςτροωϊν, οι μζγιςτεσ 

ςυγκεντρϊςεισ εμωανίηονται τουσ μινεσ Απρίλιο ζωσ Αφγουςτο. Στο ςτακμό Ακθνάσ 

καταγράωονται μεγαλφτερεσ μετριςεισ ςε ςφγκριςθ με το ςτακμό Ρατθςίων, λόγω 

χαμθλότερων ςυγκεντρϊςεων ΝΟ. 

 

 

Σχιμα 4.3.5.2. Μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ O3 ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 

  Ππωσ και με το Σχιμα 4.3.5.1, ζτςι και το Σχιμα 4.3.5.2 παρουςιάηει τθν μθνιαία μεταβολι 

ςυγκζντρωςθσ O3 ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου. Θ διακφμανςθ των ςτακμϊν αςτικοφ 

υποβάκρου είναι παρόμοια με των ςτακμϊν κυκλοωορίασ αλλά με μεγαλφτερα επίπεδα 

ςυγκεντρϊςεων. Επομζνωσ οι μζγιςτεσ ςυγκεντρϊςεισ παρουςιάηονται το μινα Απρίλιο 

ζωσ Σεπτζμβριο, ενϊ ςτουσ υπόλοιπουσ μινεσ παρατθρείται φωεςθ, με ελάχιςτθ 

ςυγκζντρωςθ το μινα Δεκζμβριο. Θ διακφμανςθ των ςυγκεντρϊςεων ωαίνεται να 

ςυμπίπτει μθνιαία και για τουσ τρεισ ςτακμοφσ αςτικοφ υποβάκρου (Μαροφςι, Ν. Σμφρνθ, 

Ρεριςτζρι) αλλά και τα επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων είναι παρόμοια, γεγονόσ που δείχνει 

ότι οι τρεισ ςτακμοί ζχουν παρόμοια χαρακτθριςτικά. 
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Σχιμα 4.3.5.3. Μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ O3 ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 

2006 – 2015, ςε μg/m
3 

  Ραρατθρϊντασ το Σχιμα 4.3.5.3, διαπιςτϊνεται ότι θ διακφμανςθ των ςυγκεντρϊςεων για 

τουσ ςτακμοφσ περιαςτικοφ υποβάκρου, είναι παρόμοια με τουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ 

και αςτικοφ υποβάκρου. Ο μετροφμενοσ ατμοςωαιρικόσ ρφποσ εμωανίηει μθνιαίο μζγιςτο 

τουσ μινεσ Απρίλιο ζωσ Αφγουςτο, ενϊ το μθνιαίο ελάχιςτο προκφπτει τουσ μινεσ 

Σεπτζμβριο ζωσ Μάρτιο. Οι αυξθμζνεσ τιμζσ τθσ ςυγκζντρωςθσ του όηοντοσ τουσ 

καλοκαιρινοφσ μινεσ οωείλονται ςτθν αυξθμζνθ θλιοωάνεια ςε διάρκεια και ζνταςθ των 

μθνϊν αυτϊν, δεδομζνου ότι ο ρφποσ αυτόσ ςχθματίηεται από ωωτοχθμικζσ διεργαςίεσ ςτισ 

οποίεσ κακοριςτικό ρόλο παίηει θ θλιακι ακτινοβολία. Σε αυτι τθν κατθγορία ςτακμϊν 

παρατθροφνται οι υψθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ αωοφ το όηον χαρακτθρίηεται ωσ 

περιωερειακόσ ρφποσ.  

  

4.3.6 Αιωροφμενα ςωματίδια 

4.3.6.1 PM2.5 

Σχιμα 4.3.6.1.1. Μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ PM2.5 ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου τθσ Αγίασ 

Ραραςκευισ για τα ζτθ 2006 – 2015 και για των Θρακομακεδόνων για το ζτοσ 2015, ςε μg/m
3 

  Στο ςχιμα 4.3.6.1.1. παρουςιάηεται θ μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ PM2.5 των ςτακμϊν 

περιαςτικοφ υποβάκρου.  Οι αυξθμζνεσ τιμζσ ςυγκζντρωςθσ των αιωροφμενων ςωματιδίων 
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Μ2.5 ςτθν αρχι τθσ άνοιξθσ και ςτο τζλοσ του καλοκαιριοφ, οωείλονται ςτθν ςυνειςωορά 

από τθν μεταωορά ςκόνθσ από απομακρυςμζνεσ ξθρζσ περιοχζσ (π.χ. Σαχάρα) και ςτθν 

επαναιϊρθςθ από το ζδαωοσ λόγω ιςχυρϊν ανζμων (Ετθςίεσ) αντίςτοιχα. Τονίηεται ότι οι 

τιμζσ των ςυγκεντρϊςεων για το ςτακμό των Θρακομακεδόνων αωοροφν το ζτοσ 2015 και 

ςυνεπϊσ δεν μπορεί να γίνει ςτατιςτικά ςθμαντικι ςφγκριςθ. 

 

4.3.6.2 PM10  

 
Σχιμα 4.3.6.2.1. Μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ PM10 ςτακμϊν κυκλοωορίασ  για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 

  Στο παραπάνω διάγραμμα (Σχ. 4.3.6.2.1) παρουςιάηεται θ μθνιαία μεταβολι 

ςυγκζντρωςθσ PM10 ςτακμϊν κυκλοωορίασ. Δεδομζνου ότι δεν υπάρχουν οι μετριςεισ των 

υπόλοιπων ςτακμϊν κυκλοωορίασ (Ακθνάσ και Ρατθςίων), εξετάηονται μόνο οι μετριςεισ 

του ςτακμοφ Αριςτοτζλουσ. Αναλφοντασ το παραπάνω ςχιμα, από το μινα Ιανουάριο ζωσ 

το Φεβρουάριο εμωανίηεται μια μικρι άνοδοσ ςτισ ςυγκεντρϊςεισ. Τουσ επόμενουσ μινεσ, 

(Μάρτιοσ ζωσ Οκτϊβριοσ) θ τιμζσ του ατμοςωαιρικοφ ρφπου μειϊνονται και ζπειτα 

μεταβάλλονται ραγδαία ανοδικά από το μινα Νοζμβριο ζωσ Δεκζμβριο. Τουσ χειμερινοφσ 

μινεσ, τα επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων είναι υψθλά εξαιτίασ τθσ χριςθσ βιομάηασ ωσ 

κερμαντικοφ μζςου αλλά και λόγω τθσ κυκλοωορίασ (πετρελαιοκίνθτα). 
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Σχιμα 4.3.6.2.2. Μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ PM10 ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 

2006 – 2015, ςε μg/m
3 

  Ραρατθρϊντασ το Σχιμα 4.3.6.2.2, θ μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ PM10 ςτακμϊν 

αςτικοφ υποβάκρου παρουςιάηει παρόμοια διακφμανςθ με τουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ.  

Οι τιμζσ του ατμοςωαιρικοφ ρφπου Μ10 εμωανίηουν μζγιςτο τουσ χειμερινοφσ μινεσ 

(Νοζμβριο με Φεβρουάριο) λόγω κεντρικισ κζρμανςθσ και κυκλοωορίασ. Τα δεδομζνα που 

χρθςιμοποιικθκαν για τουσ ςτακμοφσ αςτικοφ υποβάκρου, αωοροφν το ςτακμό 

Αμαρουςίου κακϊσ δεν υπάρχουν μετριςεισ για τουσ ςτακμοφσ Ρεριςτερίου και Νζασ 

Σμφρνθσ. 

 

 
Σχιμα 4.3.6.2.3. Μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ PM10 ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου για τα 

ζτθ 2006 – 2015, ςε μg/m
3 

  Στο Σχιμα 4.3.6.2.3 παρουςιάηεται θ μθνιαία μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ PM10 των 

ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου. Από το παραπάνω γράωθμα, δεν παρουςιάηεται ςαωισ 

μθνιαία μεταβολι επειδι τα αιωροφμενα ςωματίδια είναι κυρίωσ ωυςικισ προζλευςθσ 

λόγω τθσ κζςθσ των ςτακμϊν δθλαδι οωείλονται ςτθ ςυνειςωορά από τθν μεταωορά 

ςκόνθσ από απομακρυςμζνεσ ξθρζσ περιοχζσ (π.χ. Σαχάρα) και ςτθν επαναιϊρθςθ από το 

ζδαωοσ Θ διακφμανςθ των ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου διαωζρει από τθ διακφμανςθ 

των ςτακμϊν κυκλοωορίασ και αςτικοφ υποβάκρου. Αυτό οωείλεται κυρίωσ ςτθ κζςθ των 

ςτακμϊν που επθρεάηονται από διαωορετικζσ πθγζσ.   
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4.4 Μέςη μηνιαία μεταβολή ςυγκέντρωςησ ςταθμών ανά 

κατηγορία ςταθμών 

4.4.1 Μονοξείδιο του άνκρακα (CO) 

 
Σχιμα 4.4.1.1. Μζςθ μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ CΟ κατθγορίασ ςτακμϊν για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε mg/m
3 

  Θ μζςθ μθνιαία διακφμανςθ ςτουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ (Σχ. 4.4.1.1) παρουςιάηει 

παρόμοια εικόνα με αυτι των ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου, αν και τα επίπεδα 

ςυγκεντρϊςεων είναι μικρότερα λόγω θπιότερθσ κυκλοωορίασ. Το μζςο μθνιαίο μζγιςτο 

των ςυγκεντρϊςεων παρουςιάηεται και ςτουσ δφο ςτακμοφσ, το μινα Δεκζμβριο ενϊ τον 

μινα Αφγουςτο εμωανίηεται το μζςο μθνιαίο ελάχιςτο. Επειδι ο CO είναι πρωτογενισ 

ατμοςωαιρικόσ ρφποσ, εμωανίηει μεγαλφτερα επίπεδα ςυγκεντρϊςεων τουσ χειμερινοφσ 

μινεσ. Το μζγιςτο προκφπτει από τθ αυξθμζνθ κυκλοωορία που παρατθρείται τουσ 

χειμερινοφσ μινεσ, τθ χριςθ ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και τθ λειτουργία των μθχανϊν των 

αυτοκινιτων ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ.  

 

4.4.2 Διοξείδιο του κείου (SO2) 

 
Σχιμα 4.4.2.1. Μζςθ μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ SΟ2 κατθγορίασ ςτακμϊν για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 
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  Στο Σχιμα 4.4.2.1 παρουςιάηεται θ μζςθ μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ SO2 των 

ςτακμϊν κυκλοωορίασ και αςτικοφ υποβάκρου. Θ διακφμανςθ και τα επίπεδα των 

ςυγκεντρϊςεων των δφο ςτακμϊν, παρουςιάηουν παρόμοια εικόνα αν και τα 

χαρακτθριςτικά των ςτακμϊν διαωζρουν. Ο ρφποσ SO2 και για τισ δφο κατθγορίεσ, 

παρουςιάηει μζςο μθνιαίο μζγιςτο τουσ χειμερινοφσ μινεσ (Δεκζμβριο ζωσ Φεβρουάριο) 

ενϊ για τουσ υπόλοιπουσ μινεσ, τα επίπεδα είναι παρόμοια με εξαίρεςθ τουσ μινεσ 

Μάρτιο και Μάιο, όπου οι ςυγκεντρϊςεισ είναι ελαωρϊσ ανοδικζσ. Ωσ πρωτογενισ ρφποσ 

το SO2 παρουςιάηει μεγαλφτερεσ τιμζσ ςυγκεντρϊςεων το χειμϊνα και αυτό οωείλεται 

κυρίωσ ςτθ λειτουργία τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ. Τα αποτελζςματα λόγω των πολφ 

χαμθλϊν τιμϊν δεν κεωροφνται ςτατιςτικά ςθμαντικά. 

 

4.4.3 Διοξείδιο του αηώτου (ΝΟ2)  

 
Σχιμα 4.4.3.1. Μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝΟ2 κατθγορίασ ςτακμϊν για τα ζτθ 2006 – 2015, 

ςε μg/m
3 

 Στο παραπάνω γράωθμα παρουςιάηεται θ μζςθ μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝΟ2 των 

ςτακμϊν κυκλοωορίασ, αςτικοφ και περιαςτικοφ υποβάκρου. Συγκρίνοντασ τισ μζςεσ 

μθνιαίεσ τιμζσ του ατμοςωαιρικοφ ρφπου ΝΟ2, για τουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ, 

παρατθροφνται υψθλότερεσ τιμζσ τουσ μινεσ Μάρτιο ζωσ Ιοφνιο ενϊ για τουσ υπόλοιπουσ 

ςτακμοφσ, το μζςο μθνιαίο μζγιςτο εμωανίηεται τουσ μινεσ Νοζμβριο με Δεκζμβριο. 

Αντίκετα, οι τρεισ κατθγορίεσ παρουςιάηουν κοινι ελάχιςτθ ςυγκζντρωςθ το μινα 

Αφγουςτο λόγω χαμθλϊν εκπομπϊν. Οι διακυμάνςεισ των ςτακμϊν δεν παρουςιάηουν 

παρόμοια εικόνα αωοφ τα επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων, για τουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ, 

οωείλονται κυρίωσ ςτθν κυκλοωορία  και τθ  μεγάλθ ςυχνότθτα ιςχυρϊν κερμοκραςιακϊν 

αναςτροωϊν, ενϊ για τουσ ςτακμοφσ αςτικοφ και περιαςτικοφ υποβάκρου, κακοριςτικό 

ρόλο είχε θ χριςθ των τηακιϊν και διάωορων άλλων μορωϊν κζρμανςθσ.  Τα επίπεδα των 

ςυγκεντρϊςεων των ςτακμϊν κυκλοωορίασ είναι πολφ υψθλότερα ςε ςφγκριςθ με τουσ 

υπόλοιπουσ ςτακμοφσ, δεδομζνου ότι θ κυκλοωορία είναι ιδιαίτερα αυξθμζνθ ςε ςτενοφσ, 

με ψθλά κτίρια, αυτοκινθτόδρομουσ με χαμθλι αζρια διάχυςθ.  
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4.4.4 Μονοξείδιο του αηώτου (ΝΟ)  

 
Σχιμα 4.4.4.1. Μζςθ μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝΟ κατθγορίασ ςτακμϊν για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 

      Ππωσ ωαίνεται ςτο Σχιμα 4.4.4.1, θ διακφμανςθ τθσ μζςθσ μθνιαίασ μεταβολισ 

ςυγκζντρωςθσ του ΝΟ είναι παρόμοια και για τισ τρεισ κατθγορίεσ ςτακμϊν. Το μζςο 

μθνιαίο μζγιςτο παρουςιάηεται τουσ χειμερινοφσ μινεσ, με αποκορφωωςθ τον μινα 

Δεκζμβριο, ενϊ το μζςο μθνιαίο ελάχιςτο τουσ κερινοφσ μινεσ και ιδιαίτερα τον Αφγουςτο. 

Αυτό οωείλεται ςτισ χειρότερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ των μθχανϊν των αυτοκινιτων 

(ξεκίνθμα με κρφα μθχανι), ςτθ μεγαλφτερθ κυκλοωορία που παρατθρείται τουσ 

χειμερινοφσ μινεσ και ςτθ χριςθ κεντρικισ κζρμανςθσ. Τα επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων 

του ατμοςωαιρικοφ ρφπου ΝΟ είναι πολφ υψθλότερα (πολλαπλάςια) από τισ τιμζσ των 

ςτακμϊν αςτικοφ και περιαςτικοφ υποβάκρου. Αυτό οωείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι ςτακμοί 

κυκλοωορίασ αποτελοφνται από ςτενοφσ δρόμουσ με πυκνι δόμθςθ και ψθλά κτίρια που 

ζχουν ςαν ςυνζπεια τισ πολφ υψθλότερεσ εκπομπζσ. Εκτόσ από τουσ ςτακμοφσ 

κυκλοωορίασ, τα αποτελζςματα δεν μποροφν να κεωρθκοφν ςτατιςτικά ςθμαντικά λόγω 

ιδιαίτερα χαμθλϊν τιμϊν. 

 

4.4.5 Πηον (Ο3) 

 
Σχιμα 4.4.5.1. Μζςθ μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ Ο3 κατθγορίασ ςτακμϊν για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 
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  Ραρατθρϊντασ το Σχιμα 4.4.5.1, διαπιςτϊνεται ότι θ διακφμανςθ των ςυγκεντρϊςεων για 

τουσ ςτακμοφσ περιαςτικοφ υποβάκρου, είναι παρόμοια με τουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ 

και αςτικοφ υποβάκρου. Ο μετροφμενοσ ρφποσ εμωανίηει μζςο μθνιαίο μζγιςτο τουσ μινεσ 

Απρίλιο ζωσ Αφγουςτο, ενϊ το μζςο μθνιαίο ελάχιςτο προκφπτει τουσ μινεσ Σεπτζμβριο 

ζωσ Μάρτιο. Οι αυξθμζνεσ τιμζσ τθσ ςυγκζντρωςθσ του όηοντοσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ 

οωείλονται ςτθν αυξθμζνθ θλιοωάνεια ςε διάρκεια και ζνταςθ των μθνϊν αυτϊν, 

δεδομζνου ότι ο ρφποσ αυτόσ ςχθματίηεται από ωωτοχθμικζσ διεργαςίεσ ςτισ οποίεσ 

κακοριςτικό ρόλο παίηει θ θλιακι ακτινοβολία. Ρράγματι, τα επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων, 

ςτουσ ςτακμοφσ περιαςτικοφ υποβάκρου με ςθμαντικό ρόλο να παίηει θ καλάςςια αφρα 

που μεταωζρει τουσ υδρογονάνκρακεσ ςτθν περιωζρεια του λεκανοπεδίου όπου εκεί κα 

ςχθματιςτεί το όηον. 

  

4.4.6 Αιωροφμενα ςωματίδια Μ10 

 
Σχιμα 4.4.6.1. Μζςθ μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ PM10 κατθγορίασ ςτακμϊν για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 

  Στο Σχιμα 4.4.6.1 παρουςιάηεται θ μζςθ μθνιαία μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ PM10 των 

ςτακμϊν κυκλοωορίασ, αςτικοφ και περιαςτικοφ υποβάκρου. Αναλφοντασ το παραπάνω 

γράωθμα, για τουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ και αςτικοφ υποβάκρου, παρατθρείται μια 

άνοδοσ των τιμϊν των αιωροφμενων ςωματιδίων Μ10 από το μινα Νοζμβριο ζωσ το μινα 

Φεβρουάριο και ςτθ ςυνζχεια εμωανίηεται μια μικρι πτϊςθ ςτισ τιμζσ μζχρι το μινα 

Οκτϊβριο. Αντίκετα, ςτουσ ςτακμοφσ περιαςτικοφ υποβάκρου, εμωανίηεται μια ανοδικι 

πορεία από το μινα Ιανουάριο με αποκορφωωςθ το μινα Απρίλιο, ςτθ ςυνζχεια 

παρατθρείται μικρι αλλά ςτακερι πτϊςθ ςτισ ςυγκεντρϊςεισ ζωσ το μινα Αφγουςτο και 

τζλοσ μια ςταδιακι φωεςθ μζχρι το μινα Δεκζμβριο. Οι δφο αυτζσ προςωρινζσ, αυξθτικζσ 

μεταβολζσ τθσ ςυγκζντρωςθσ των αιωροφμενων ςωματιδίων PM10 δθλαδι ςτθν αρχι τθσ 

άνοιξθσ και ςτο τζλοσ του καλοκαιριοφ, οωείλονται ςτθν ςυνειςωορά από τθν μεταωορά 

ςκόνθσ από απομακρυςμζνεσ ξθρζσ περιοχζσ (π.χ. Σαχάρα) και ςτθν επαναιϊρθςθ από το 

ζδαωοσ λόγω ιςχυρϊν ανζμων (Ετθςίεσ) ενϊ για το μινα Νοζμβριο τα επίπεδα των 

ςυγκεντρϊςεων είναι υψθλά εξαιτίασ τθσ χριςθσ βιομάηασ ωσ κερμαντικοφ μζςου. Θ 

διακφμανςθ των ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου διαωζρει από τθ διακφμανςθ των 

ςτακμϊν κυκλοωορίασ και αςτικοφ υποβάκρου. Αυτό οωείλεται κυρίωσ ςτθ κζςθ των 
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ςτακμϊν (περιαςτικό υπόβακρο), τουσ πλατφτερουσ δρόμουσ τον χαμθλότερο πλθκυςμό 

και ςτθν αραιι δόμθςθ  (χαμθλζσ εκπομπζσ). 

 

4.5 Διαχρονική μεταβολή ςυγκέντρωςησ ρύπων ανά ςταθμό 

4.5.1 Μονοξείδιο του άνκρακα (CO) 

 
Σχιμα 4.5.1.1. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ CΟ ςτακμϊν κυκλοωορίασ για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε mg/m
3 

  Ραρατθρϊντασ το Σχιμα 4.5.1.1, διαπιςτϊνεται μια ςταδιακι μείωςθ των ετιςιων 

ςυγκεντρϊςεων CO των ςτακμϊν κυκλοωορίασ.  Αυτό οωείλεται κυρίωσ ςτθ μείωςθ των 

ρυπογόνων ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων, τθν βελτίωςθ των κινθτιρων και ςτθ βελτίωςθ 

των καυςίμων. Θ διακφμανςθ των ςυγκεντρϊςεων των δφο ςτακμϊν, παρουςιάηει 

παρόμοια εικόνα, αν και τα επίπεδα ςυγκεντρϊςεων ςτο ςτακμό Ρατθςίων είναι ελαωρϊσ 

μεγαλφτερα λόγω εντονότερθσ κυκλοωορίασ. 
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Σχιμα 4.5.1.2. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ CΟ ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 2006 

– 2015, ςε mg/m
3 

  Στο Σχιμα 4.5.1.2 παρουςιάηεται θ διαχρονικι μεταβολι των ςυγκεντρϊςεων του CO των 

ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου. Διαπιςτϊνεται ότι και για τουσ τρεισ εξεταηόμενουσ 

ςτακμοφσ, τα επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων μειϊνονται ςταδιακά, παρόλο που υπάρχουν 

αυξομειϊςεισ των μζςων ετιςιων τιμϊν  ρφπανςθσ από χρόνο ςε χρόνο. 

 

4.5.2 Διοξείδιο του κείου (SO2) 

 

 
Σχιμα 4.5.2.1. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ SΟ2 ςτακμϊν κυκλοωορίασ για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 

    Στο παραπάνω γράωθμα (Σχ. 4.5.2.1) παρουςιάηεται θ διαχρονικι μεταβολι 

ςυγκζντρωςθσ SΟ2 ςτουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ. Ραρατθρϊντασ τθ διαχρονικι εξζλιξθ των 

τιμϊν του SΟ2, αρχικά εμωανίηεται μια απότομθ μείωςθ των ςυγκεντρϊςεων, ενϊ ςτθ 

ςυνζχεια οι τιμζσ ςτακεροποιοφνται. Τονίηεται ότι οι τιμζσ των ςυγκεντρϊςεων για το 

ςτακμό των Ρατθςίων αωοροφν το ζτοσ 2015 και ςυνεπϊσ δεν μπορεί να γίνει ςτατιςτικά 

ςθμαντικι ςφγκριςθ. Στο ςτακμό Ρατθςίων καταγράωονται υψθλότερεσ τιμζσ 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

m
g/

m
3

 

ΕΤΗ 

Μαροφςι 

Ν. Σμφρνθ 

Ρεριςτζρι 

0

5

10

15

20

25

30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

μ
g/

m
3

 

ETH 

Ακθνάσ 

Αριςτοτζλουσ 

Ρατθςίων 



56 
 

ςυγκζντρωςθσ ςε ςφγκριςθ με αυτόν τθσ Ακθνάσ και τθσ Αριςτοτζλουσ αωοφ πρόκειται για 

ζνα ςχετικό ςτενό αυτοκινθτόδρομο με αρκετά ψθλά κτίρια και εντονότερθ κυκλοωορία. Τα 

επίπεδα ςε αυτοφσ τουσ δφο ςτακμοφσ είναι ίδια. 

 

 
Σχιμα 4.5.2.2. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ SΟ2 ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 

2006 – 2015, ςε μg/m
3 

  Ραρατθρϊντασ το Σχιμα 4.5.2.2, διαπιςτϊνεται μια ςταδιακι μείωςθ των ετιςιων 

ςυγκεντρϊςεων SΟ2 των ςτακμϊν κυκλοωορίασ. Ππωσ και με το Σχιμα 4.5.2.2, ςτθ 

διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ του SO2  υπάρχει ςθμαντικι τάςθ μείωςθσ των τιμϊν 

που ςυνδζεται με τισ μειϊςεισ τθσ περιεκτικότθτασ του κείου τόςο ςτο πετρζλαιο κίνθςθσ 

και κζρμανςθσ όςο και ςτθν αμόλυβδθ βενηίνθ. Τονίηεται ότι οι τιμζσ των ςυγκεντρϊςεων 

για το ςτακμό τθσ Ν. Σμφρνθσ, αωοροφν τα ζτθ 2006, 2007 και 2010 και ςυνεπϊσ δεν 

μπορεί να γίνει ςτατιςτικά ςθμαντικι ςφγκριςθ. 
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4.5.3 Διοξείδιο του αηώτου (ΝΟ2)  

 
Σχιμα 4.5.3.1. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝΟ2 ςτακμϊν κυκλοωορίασ για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 

  Στο Σχιμα 4.5.3.1 παρουςιάηεται θ διαχρονικι μεταβολι των ςυγκεντρϊςεων του ΝΟ2 των 

ςτακμϊν κυκλοωορίασ. Μζχρι το 2013 παρατθρείται τάςθ μείωςθσ των ςυγκεντρϊςεων ςε 

ςχζςθ με τα προθγοφμενα χρόνια, ενϊ από 2014 μζχρι και το 2015, παρατθρικθκε αφξθςθ 

των τιμϊν ςυγκεντρϊςεων. Αυτό οωείλεται κυρίωσ ςτθν ανοδικι πορεία των τιμϊν του ΝΟ 

εξαιτίασ τθσ ολοζνα και περιςςότερθσ χριςθσ πετρελαιοκίνθτων οχθμάτων.  

 

 
Σχιμα 4.5.3.2. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝΟ2 ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 

2006 – 2015, ςε μg/m
3 

  Το Σχιμα 4.5.3.2, παρουςιάηει παρόμοια εικόνα με αυτι των ςτακμϊν κυκλοωορίασ, αν 

και τα επίπεδα ςυγκεντρϊςεων είναι μικρότερα λόγω θπιότερθσ κυκλοωορίασ. Τα επίπεδα 

των ςυγκεντρϊςεων, μζχρι το 2014, παρουςιάηουν πτωτικι πορεία, ενϊ το 2015 

παρατθρείται μια μικρι αφξθςθ ςτισ τιμζσ για τθν προαναωερκείςα αιτία. 
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Σχιμα 4.5.3.3. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝΟ2 ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 

2006 – 2015, ςε μg/m
3 

  Στο παραπάνω γράωθμα (Σχ. 4.5.3.3), παρουςιάςετε θ διαχρονικι μεταβολι 

ςυγκζντρωςθσ του ΝΟ2 των ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου. Θ διακφμανςθ ςτουσ 

ςτακμοφσ περιαςτικοφ υποβάκρου παρουςιάηει παρόμοια εικόνα με αυτι των ςτακμϊν 

κυκλοωορίασ και αςτικοφ υπόβακρου, γεγονόσ που αποδίδεται ςτθ χριςθ αυτοκινιτων με 

πετρελαιοκινθτιρα αλλά και γενικότερα ςτθν αφξθςθ τθσ κυκλοωορίασ. Τα επίπεδα των 

ςυγκεντρϊςεων είναι χαμθλότερα ςε ςφγκριςθ με τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ ςτακμϊν.  

Αυτό κεωρείται αναμενόμενο λόγω τθσ μειωμζνθσ κίνθςθσ και τθσ πολεοδομικισ διάταξθσ 

των περιοχϊν. 

 

4.5.4 Μονοξείδιο του αηώτου (ΝΟ)  

 
Σχιμα 4.5.4.1. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝΟ ςτακμϊν κυκλοωορίασ  για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 

  Στο Σχιμα 4.5.4.1 παρατθρείται θ διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝΟ ςτουσ 

ςτακμοφσ κυκλοωορίασ. Στο ςτακμό Ρατθςίων τα επίπεδα αρχικά παρουςιάηουν βελτίωςθ 

μζχρι και το 2012. Το 2013 παρατθρείται μια μικρι αφξθςθ και ςτακεροποίθςθ των τιμϊν 
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ζωσ και το 2015.  Οι ςτακμοί Ακθνάσ και Αριςτοτζλουσ παρουςιάηουν παρόμοια εικόνα με 

το ςτακμό Ρατθςίων. Θ διαωορά τουσ εντοπίηεται ςτο ζτοσ 2015, όπου αυξάνονται τα 

επίπεδα ςυγκεντρϊςεων. Αυτι θ αφξθςθ οωείλεται κυρίωσ ςτθν ολοζνα και μεγαλφτερθ 

χριςθ οχθμάτων με πετρελαιοκινθτιρα αλλά και γενικότερα ςτθν αφξθςθ τθσ 

κυκλοωορίασ.. Στο ςτακμό Ρατθςίων καταγράωονται υψθλότερεσ τιμζσ ςυγκεντρϊςεων ςε 

ςφγκριςθ με αυτόν τθσ Ακθνάσ και Αριςτοτζλουσ, αωοφ πρόκειται για ζνα ςχετικό ςτενό 

αυτοκινθτόδρομο με αρκετά ψθλά κτίρια και εντονότερθ κυκλοωορία. 

 

 
Σχιμα 4.5.4.2. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝΟ ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 

2006 – 2015, ςε μg/m
3 

  Ραρατθρϊντασ το ςχιμα 4.5.4.2, διαπιςτϊνεται ότι και για τουσ τρεισ εξεταηόμενουσ 

ςτακμοφσ, τα επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων μειϊνονται ςταδιακά μζχρι το ζτοσ 2013, 

παρόλο που υπάρχουν αυξομειϊςεισ των μζςων ετιςιων τιμϊν ρφπανςθσ από χρόνο ςε 

χρόνο. Από το 2014 και ζπειτα, παρουςιάηονται αυξιςεισ ςτα επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων, 

με αποκορφωωςθ του ςτακμοφ Αμαρουςίου, όπου το 2015 οι τιμζσ ςχεδόν διπλαςιάηονται. 
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Σχιμα 4.5.4.3. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝΟ ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 

2006 – 2015, ςε μg/m
3 

  Στο παραπάνω γράωθμα (Σχ. 4.5.4.3), παρουςιάηεται θ διαχρονικι μεταβολι 

ςυγκζντρωςθσ του ΝΟ των ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου. Αρχικά τα επίπεδα των 

ςυγκεντρϊςεων των ςτακμϊν παρουςιάηουν ςτακερι πορεία ζωσ και το ζτοσ 2011. Στα 

επόμενα τρία ζτθ, ο ςτακμόσ των Θρακομακεδόνων παρουςιάηει ςταδιακι μείωςθ ενϊ ο 

ςτακμόσ τθσ Αγίασ Ραραςκευισ ςταδιακι αφξθςθ. Τζλοσ, το 2015 και οι δφο ςτακμοί 

εμωανίηουν παρόμοια εικόνα με μια μικρι πτϊςθ των τιμϊν. Τα επίπεδα ςυγκεντρϊςεων 

είναι πολφ χαμθλότερα ςε ςχζςθ με τουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ και αςτικοφ υποβάκρου. 

Αυτό οωείλεται ςτθν θπιότερθ κυκλοωορία κακϊσ και ςτθ πολεοδομικι διάταξθ των 

περιοχϊν όπου ευνοείται θ διάχυςθ. 

 

4.5.5 Πηον (Ο3) 

 
Σχιμα 4.5.5.1. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ Ο3 ςτακμϊν κυκλοωορίασ για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 

  Στο Σχιμα 4.5.5.1 παρατθρείται θ διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ Ο3 ςτουσ ςτακμοφσ 

κυκλοωορίασ. Διαπιςτϊνεται ότι και για τουσ δφο εξεταηόμενουσ ςτακμοφσ, τα επίπεδα των 
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ςυγκεντρϊςεων αυξάνονται ςταδιακά, παρόλο που υπάρχουν αυξομειϊςεισ των τιμϊν από 

χρόνο ςε χρόνο. Στο ςτακμό Ρατθςίων καταγράωονται χαμθλότερεσ τιμζσ ςυγκζντρωςθσ ςε 

ςφγκριςθ με αυτόν τθσ Ακθνάσ λόγω υψθλότερων επιπζδων ΝΟ. 

 

 
Σχιμα 4.5.5.2. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ Ο3 ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 2006 

– 2015, ςε μg/m
3 

  Ππωσ και με το Σχιμα 4.5.5.1, ζτςι και το Σχιμα 4.5.5.2 παρουςιάηει τθν διαχρονικι 

μεταβολι ςυγκζντρωςθσ O3 ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου. Θ διακφμανςθ των ςτακμϊν 

αςτικοφ υποβάκρου είναι παρόμοια με των ςτακμϊν κυκλοωορίασ αλλά με μεγαλφτερα 

επίπεδα ςυγκεντρϊςεων.  Ραρατθρείται μια τάςθ αφξθςθσ των ςυγκεντρϊςεων από ζτοσ 

ςε ζτοσ,  με αποκορφωωςθ το 2015. Θ διακφμανςθ των ςυγκεντρϊςεων ωαίνεται να 

ςυμπίπτει μθνιαία και για τουσ τρεισ ςτακμοφσ αςτικοφ υποβάκρου (Μαροφςι, Ν. Σμφρνθ, 

Ρεριςτζρι) αλλά και τα επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων είναι παρόμοια, γεγονόσ που δείχνει 

ότι οι τρεισ ςτακμοί ζχουν παρόμοια χαρακτθριςτικά. 
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Σχιμα 4.5.5.3. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ Ο3 ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 

2006 – 2015, ςε μg/m
3 

  Ραρατθρϊντασ το Σχιμα 4.5.5.3, διαπιςτϊνεται ότι θ διακφμανςθ των ςυγκεντρϊςεων για 

τουσ ςτακμοφσ περιαςτικοφ υποβάκρου, είναι παρόμοια με τουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ 

και αςτικοφ υποβάκρου. Ο μετροφμενοσ ατμοςωαιρικόσ ρφποσ εμωανίηει τθν ίδια αυξθτικι 

διάκεςθ με τουσ υπόλοιπουσ ςτακμοφσ με μεγαλφτερα επίπεδα ςυγκεντρϊςεων. Σε αυτι 

τθν κατθγορία ςτακμϊν παρατθροφνται οι υψθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ αωοφ το όηον 

χαρακτθρίηεται ωσ περιωερειακόσ ρφποσ.  

 

4.5.6 Αιωροφμενα ςωματίδια 

4.5.6.1 PM2.5 

 
Σχιμα 4.5.6.1.1. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ Μ2.5 ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου για τα 

ζτθ 2006 – 2015, ςε μg/m
3 

  Στο ςχιμα 4.5.6.1.1. παρουςιάηεται θ διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ PM2.5 των 

ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου. Ραρατθρείται γενικά μικρι μείωςθ ςτισ τιμζσ ρφπανςθσ 

από το ρφπο αυτό ι και ςτακεροποίθςθ. Αυτό οωείλεται ςτθ μείωςθ των ρυπογόνων 
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δραςτθριοτιτων και ςτο αποτελεςματικότερο ζλεγχο κινθτιρων (ΚΕΚ, ΚΤΕΟ). Τονίηεται ότι 

οι τιμζσ των ςυγκεντρϊςεων για το ςτακμό των Θρακομακεδόνων αωοροφν το ζτοσ 2015 

και ςυνεπϊσ δεν μπορεί να γίνει ςτατιςτικά ςθμαντικι ςφγκριςθ. 

 

4.5.6.2 PM10 

 
Σχιμα 4.5.6.2.1. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ Μ10 ςτακμϊν κυκλοωορίασ για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 

  Στο παραπάνω διάγραμμα (Σχ. 4.5.6.2.1) παρουςιάηεται θ διαχρονικι μεταβολι 

ςυγκζντρωςθσ PM10 ςτακμϊν κυκλοωορίασ. Δεδομζνου ότι δεν υπάρχουν οι μετριςεισ των 

υπόλοιπων ςτακμϊν κυκλοωορίασ (Ακθνάσ και Ρατθςίων), εξετάηονται μόνο οι μετριςεισ 

του ςτακμοφ Αριςτοτζλουσ. Αναλφοντασ το παραπάνω ςχιμα, από το ζτοσ 2006 ζωσ και το 

2012 εμωανίηεται μια πτϊςθ ςτισ ςυγκεντρϊςεισ. Τα επόμενα ζτθ, (2013 ζωσ 2015) ο 

ατμοςωαιρικόσ ρφποσ εμωανίηει μια μικρι αφξθςθ και ςυνάμα ςτακεροποίθςθ των τιμϊν 

του. 
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Σχιμα 4.5.6.2.2. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ Μ10 ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου για τα ζτθ 

2006 – 2015, ςε μg/m
3 

  Ραρατθρϊντασ το Σχιμα 4.3.6.2.2, θ διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ PM10 ςτακμϊν 

αςτικοφ υποβάκρου παρουςιάηει παρόμοια διακφμανςθ με τουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ.  

Οι τιμζσ του ατμοςωαιρικοφ ρφπου Μ10 παρουςιάηουν ακριβϊσ τθν ίδια πορεία με τισ 

ςυγκεντρϊςεισ των ςτακμϊν κυκλοωορίασ. Τα δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για τουσ 

ςτακμοφσ αςτικοφ υποβάκρου, αωοροφν το ςτακμό Αμαρουςίου κακϊσ δεν υπάρχουν 

μετριςεισ για τουσ ςτακμοφσ Ρεριςτερίου και Νζασ Σμφρνθσ. 

 

 
Σχιμα 4.5.6.2.3. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ Μ10 ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου για τα 

ζτθ 2006 – 2015, ςε μg/m
3
 

  Στο Σχιμα 4.5.6.2.3 παρουςιάηεται θ διαχρονικά μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ PM10 των 

ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου. Από το παραπάνω γράωθμα, δεν παρουςιάηεται ςαωισ 

διαχρονικι μεταβολι επειδι τα αιωροφμενα ςωματίδια είναι κυρίωσ ωυςικισ προζλευςθσ 

λόγω τθσ κζςθσ των ςτακμϊν δθλαδι οωείλονται ςτθ ςυνειςωορά από τθν μεταωορά 

ςκόνθσ από απομακρυςμζνεσ ξθρζσ περιοχζσ (π.χ. Σαχάρα) και ςτθν επαναιϊρθςθ από το 

ζδαωοσ. Θ διακφμανςθ των ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου διαωζρει από τθ διακφμανςθ 
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των ςτακμϊν κυκλοωορίασ και αςτικοφ υποβάκρου. Αυτό οωείλεται κυρίωσ ςτθ κζςθ των 

ςτακμϊν που επθρεάηονται από διαωορετικζσ πθγζσ.   

 

 

4.6 Διαχρονική μεταβολή ςυγκέντρωςησ ςταθμών ανά κατηγορία 

ςταθμών 

4.6.1 Μονοξείδιο του άνκρακα (CO) 

 
Σχιμα 4.6.1.1. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ CΟ κατθγορίασ ςτακμϊν για τα ζτθ 2006 – 2015, 

ςε mg/m
3 

  Θ μζςθ διαχρονικι διακφμανςθ ςτουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ (Σχ. 4.6.1.1) παρουςιάηει 

παρόμοια εικόνα με αυτι των ςτακμϊν αςτικοφ υποβάκρου, αν και τα επίπεδα 

ςυγκεντρϊςεων είναι μικρότερα λόγω θπιότερθσ κυκλοωορίασ. Το μονοξείδιο του άνκρακα 

παρουςιάηει γενικά τάςθ μείωςθσ των τιμϊν. Θ εξζλιξθ αυτι μπορεί να αποδοκεί κυρίωσ 

ςτθν τεχνολογικι αναβάκμιςθ των Ι.Χ. αυτοκινιτων και των Μζςων Μαηικισ Μεταωοράσ, 

ςτθ χριςθ καυςίμων με καλφτερεσ τεχνικζσ προδιαγραωζσ και ςε πολλά περιςςότερα. 
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4.6.2 Διοξείδιο του κείου (SO2) 

 
Σχιμα 4.6.2.1. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ SΟ2 κατθγορίασ ςτακμϊν για τα ζτθ 2006 – 2015, 

ςε μg/m
3 

  Στο Σχιμα 4.6.2.1 παρουςιάηεται θ μζςθ διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ SO2 των 

ςτακμϊν κυκλοωορίασ και αςτικοφ υποβάκρου. Θ διακφμανςθ και τα επίπεδα των 

ςυγκεντρϊςεων των δφο ςτακμϊν, παρουςιάηουν παρόμοια εικόνα αν και τα 

χαρακτθριςτικά των ςτακμϊν διαωζρουν.  Επίςθσ, παρατθρείται ςθμαντικι μείωςθ των 

τιμϊν που ςυνδζεται με τισ μειϊςεισ τθσ περιεκτικότθτασ του κείου τόςο ςτο πετρζλαιο 

κίνθςθσ και κζρμανςθσ όςο και ςτθν αμόλυβδθ βενηίνθ. Τα αποτελζςματα λόγω των πολφ 

χαμθλϊν τιμϊν δεν κεωροφνται ςτατιςτικά ςθμαντικά. 

 

4.6.3 Διοξείδιο του αηώτου (ΝΟ2)  

 
Σχιμα 4.6.3.1. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ NΟ2 κατθγορίασ ςτακμϊν για τα ζτθ 2006 – 2015, 

ςε μg/m
3 

  Στο παραπάνω γράωθμα παρουςιάηεται θ μζςθ διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝΟ2 

των ςτακμϊν κυκλοωορίασ, αςτικοφ και περιαςτικοφ υποβάκρου. Αναλφοντασ το 

παραπάνω γράωθμα και για τισ τρεισ κατθγορίεσ ςτακμϊν, παρατθρείται μια μείωςθ των 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
μ

g/
m

3
 

ΕΤΗ 

Κυκλοωορία 

Αςτικό Υπόβακρο 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

μ
g/

m
3

 

ΕΤΗ 

Κυκλοωορία 

Αςτικό Υπόβακρο 

Ρεριαςτικό Υπόβακρο 



67 
 

τιμϊν από το ζτοσ 2007 ζωσ και το ζτοσ 2013 και ςτθ ςυνζχεια εμωανίηεται μια μικρι 

άνοδοσ. Αυτό οωείλεται από τθν εμωάνιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, δθλαδι τθ μείωςθ τθσ 

κατανάλωςθσ ορυκτϊν καυςίμων για κζρμανςθ και μετακίνθςθ. Στθ ςυνζχεια παρατθρείται 

μια μικρι αφξθςθ των τιμϊν εξαιτίασ του νζου ςτόλου αυτοκινιτων με κινθτιρα 

πετρελαίου. Οι διακυμάνςεισ των ςτακμϊν παρουςιάηουν παρόμοια εικόνα αωοφ τα 

επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων και για τισ τρεισ κατθγορίεσ ςτακμϊν, εμωανίηουν μικρι τάςθ 

μείωςθσ ι και ςτακεροποίθςθσ. Τα επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων των ςτακμϊν 

κυκλοωορίασ είναι πολφ υψθλότερα ςε ςφγκριςθ με τουσ υπόλοιπουσ ςτακμοφσ, 

δεδομζνου ότι θ κυκλοωορία είναι ιδιαίτερα αυξθμζνθ ςε ςτενοφσ, με ψθλά κτίρια, 

αυτοκινθτόδρομουσ με χαμθλι αζρια διάχυςθ.  

 

4.6.4 Μονοξείδιο του αηώτου (ΝΟ)  

 
Σχιμα 4.6.4.1. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ NΟ κατθγορίασ ςτακμϊν για τα ζτθ 2006 – 2015, 

ςε μg/m
3 

  Ππωσ ωαίνεται ςτο Σχιμα 4.6.4.1, θ διακφμανςθ τθσ μζςθσ διαχρονικισ μεταβολισ 

ςυγκζντρωςθσ του ΝΟ είναι παρόμοια και για τισ τρεισ κατθγορίεσ ςτακμϊν. Τα επίπεδα 

των ςυγκεντρϊςεων του ΝΟ παρουςιάηουν πτωτικι πορεία τα ζτθ 2006 ζωσ 2012. Στα 

επόμενα ζτθ, οι τιμζσ εμωανίηουν μια μικρι άνοδο με αποκορφωωςθ το ζτοσ 2015. Αυτό 

οωείλεται από τθν εμωάνιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, δθλαδι τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ 

ορυκτϊν καυςίμων για κζρμανςθ και μετακίνθςθ. Στθ ςυνζχεια, παρατθρείται μια μικρι 

αφξθςθ των τιμϊν εξαιτίασ του νζου ςτόλου αυτοκινιτων με κινθτιρα πετρελαίου. Τα 

επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων του ατμοςωαιρικοφ ρφπου ΝΟ ςτουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ, 

είναι πολφ υψθλότερα (πολλαπλάςια) από τισ τιμζσ των ςτακμϊν αςτικοφ και περιαςτικοφ 

υποβάκρου. Αυτό οωείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι ςτακμοί κυκλοωορίασ αποτελοφνται από 

ςτενοφσ δρόμουσ με πυκνι δόμθςθ και ψθλά κτίρια που ζχουν ςαν ςυνζπεια τισ πολφ 

υψθλότερεσ εκπομπζσ. Εκτόσ από τουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ, τα αποτελζςματα δεν 

μποροφν να κεωρθκοφν ςτατιςτικά ςθμαντικά λόγω ιδιαίτερα χαμθλϊν τιμϊν. 
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4.6.5 Πηον (Ο3) 

 
Σχιμα 4.6.5.1. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ Ο3 κατθγορίασ ςτακμϊν για τα ζτθ 2006 – 2015, 

ςε μg/m
3 

  Ραρατθρϊντασ το Σχιμα 4.6.5.1, διαπιςτϊνεται ότι θ διακφμανςθ των ςυγκεντρϊςεων για 

τουσ ςτακμοφσ περιαςτικοφ υποβάκρου, είναι ςχεδόν παρόμοια με τουσ ςτακμοφσ 

κυκλοωορίασ και αςτικοφ υποβάκρου. Ο μετροφμενοσ ρφποσ εμωανίηει μια ανοδικι τάςθ  

και ςτθ ςυνζχεια ςτακεροποίθςθ, κυρίωσ τα ζτθ 2011 ζωσ 2015. Στθν κατθγορία ςτακμϊν 

του περιαςτικοφ υπόβακρου παρατθροφνται οι υψθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ αωοφ το όηον 

χαρακτθρίηεται ωσ περιωερειακόσ ρφποσ.  

 

4.6.6 Αιωροφμενα ςωματίδια 

4.6.6.1 PM2.5 

 
Σχιμα 4.6.6.1.1. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ Μ2.5 κατθγορίασ ςτακμϊν για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3 

  Στο ςχιμα 4.6.6.1.1. παρουςιάηεται θ μζςθ διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ PM2.5. 

Ραρατθρείται γενικά μικρι μείωςθ ςτισ τιμζσ ρφπανςθσ από το ρφπο αυτό ι και 
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ςτακεροποίθςθ. Αυτό οωείλεται ςτθ μείωςθ των ρυπογόνων δραςτθριοτιτων και ςτο 

αποτελεςματικότερο ζλεγχο κινθτιρων (ΚΕΚ, ΚΤΕΟ). Τονίηεται ότι οι τιμζσ των 

ςυγκεντρϊςεων αωοροφν αποκλειςτικά τουσ ςτακμοφσ του περιαςτικοφ υπόβακρου 

δεδομζνου ότι δεν υπάρχουν καταγραωζσ του ρφπου για τισ άλλεσ δφο κατθγορίεσ ςτακμϊν 

που μελετϊνται. Συνεπϊσ δεν μπορεί να γίνει ςφγκριςθ.  

  

4.6.6.2 PM10 

 
Σχιμα 4.6.6.2.1. Διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ Μ10 κατθγορίασ ςτακμϊν για τα ζτθ 2006 – 

2015, ςε μg/m
3
 

  Στο Σχιμα 4.6.6.2.1 παρουςιάηεται θ μζςθ διαχρονικι μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ PM10 

των ςτακμϊν κυκλοωορίασ, αςτικοφ και περιαςτικοφ υποβάκρου. Αναλφοντασ το 

παραπάνω γράωθμα, για τουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ και αςτικοφ υποβάκρου, 

παρατθρείται μια μείωςθ των τιμϊν των αιωροφμενων ςωματιδίων Μ10 από το ζτοσ 2006 

ζωσ και το ζτοσ 2012 και ςτθ ςυνζχεια εμωανίηεται μια μικρι άνοδοσ και ςτακεροποίθςθ 

ςτα υπόλοιπα ζτθ. Αντίκετα, ςτουσ ςτακμοφσ περιαςτικοφ υποβάκρου, υπάρχουν 

αυξομειϊςεισ των μζςων ετιςιων τιμϊν ρφπανςθσ από χρόνο ςε χρόνο. Θ διακφμανςθ των 

ςτακμϊν περιαςτικοφ υποβάκρου διαωζρει από τθ διακφμανςθ των ςτακμϊν κυκλοωορίασ 

και αςτικοφ υποβάκρου. Αυτό οωείλεται κυρίωσ ςτθ κζςθ των ςτακμϊν (περιαςτικό 

υπόβακρο), τουσ πλατφτερουσ δρόμουσ τον χαμθλότερο πλθκυςμό και ςτθν αραιι δόμθςθ  

(χαμθλζσ εκπομπζσ).  
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5 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

5.1 Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 

 Θ ωριαία διακφμανςθ του CO παρουςιάηει κακθμερινά δφο μζγιςτεσ ωριαίεσ 

ςυγκεντρϊςεισ. Θ πρϊτθ εμωανίηεται 8 με 11 το πρωί και θ δεφτερθ 9 με 11 το 

βράδυ. Κφριεσ αιτίεσ είναι οι κερμοκραςιακζσ αναςτροωζσ τισ πρωινζσ ϊρεσ και θ 

ζντονθ χριςθ κεντρικισ κζρμανςθσ και οχθμάτων. Οι ςτακμοί κυκλοωορίασ 

εμωανίηουν μεγαλφτερα επίπεδα ςυγκεντρϊςεων CO από τουσ υπόλοιπουσ 

ςτακμοφσ. 

 Το μθνιαίο μζγιςτο των ςυγκεντρϊςεων παρουςιάηεται το μινα Δεκζμβριο ενϊ τον 

μινα Αφγουςτο εμωανίηεται το μζςο μθνιαίο ελάχιςτο. Επειδι ο CO είναι 

πρωτογενισ ατμοςωαιρικόσ ρφποσ, εμωανίηει μεγαλφτερα επίπεδα ςυγκεντρϊςεων 

τουσ χειμερινοφσ μινεσ. 

 Θ διαχρονικι διακφμανςθ των ςυγκεντρϊςεων του CO για τουσ εξεταηόμενουσ 

ςτακμοφσ παρουςιάηει μια τάςθ μείωςθσ των τιμϊν. Θ εξζλιξθ αυτι μπορεί να 

αποδοκεί κυρίωσ ςτθν τεχνολογικι αναβάκμιςθ των Ι.Χ. αυτοκινιτων και των 

Μζςων Μαηικισ Μεταωοράσ, ςτθ χριςθ καυςίμων με καλφτερεσ τεχνικζσ 

προδιαγραωζσ και ςε πολλά περιςςότερα. 

 

5.2 Διοξείδιο του θείου (SO2) 
 Θ ωριαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ του SO2, εμωανίηει πρωτεφον μζγιςτο τισ 

πρωινζσ ϊρεσ (8-11) και το δευτερεφον μζγιςτο τισ βραδινζσ ϊρεσ (9-10). Κφριεσ 

αιτίεσ είναι οι κερμοκραςιακζσ αναςτροωζσ τισ πρωινζσ ϊρεσ και θ ζντονθ χριςθ 

κεντρικισ κζρμανςθσ και οχθμάτων.  

 Θ μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ του SO2 παρουςιάηει μζςο μθνιαίο μζγιςτο τουσ 

χειμερινοφσ μινεσ (Δεκζμβριο ζωσ Φεβρουάριο) ενϊ για τουσ υπόλοιπουσ μινεσ, 

τα επίπεδα είναι παρόμοια με εξαίρεςθ τουσ μινεσ Μάρτιο και Μάιο, όπου οι 

ςυγκεντρϊςεισ είναι ελαωρϊσ ανοδικζσ. Ωσ πρωτογενισ ρφποσ το SO2 παρουςιάηει 

μεγαλφτερεσ τιμζσ ςυγκεντρϊςεων το χειμϊνα και αυτό οωείλεται κυρίωσ ςτθ 

λειτουργία τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ. 

 Θ διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ SO2 παρουςιάηει ςθμαντικι μείωςθ των 

τιμϊν που ςυνδζεται με τισ μειϊςεισ τθσ περιεκτικότθτασ του κείου τόςο ςτο 

πετρζλαιο κίνθςθσ και κζρμανςθσ όςο και ςτθν αμόλυβδθ βενηίνθ.  

 

5.3 Διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) 
 Θ μζςθ ωριαία μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ ΝO2 των ςτακμϊν, ζχει μζγιςτθ ωριαία 

διακφμανςθ το πρωί (8-9) και μζγιςτθ το βράδυ (9-11). Τα δυο μζγιςτα ςυμπίπτουν 

περίπου χρονικά με τισ ϊρεσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και τισ αιχμζσ 

κυκλοωορίασ. Το πρωινό μζγιςτο κακυςτερεί λίγο χρονικά με τθν αιχμι τθσ 

κυκλοωορίασ λόγω τθσ διαδικαςίασ του ωωτοχθμικοφ μεταςχθματιςμοφ.  

 Θ μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝΟ2 των ςτακμϊν κυκλοωορίασ παρουςιάηει 

ανόμοια εικόνα ςε ςχζςθ με τουσ ςτακμοφσ αςτικοφ και περιαςτικοφ υποβάκρου. 
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Οι ςτακμοί κυκλοωορίασ ζχουν υψθλότερθ τιμι τουσ μινεσ Μάρτιο ζωσ Ιοφνιο ενϊ 

για τουσ υπόλοιπουσ ςτακμοφσ, το μθνιαίο μζγιςτο εμωανίηεται τουσ μινεσ 

Νοζμβριο με Δεκζμβριο. Ελάχιςτθ ςυγκζντρωςθ το μινα Αφγουςτο λόγω χαμθλϊν 

εκπομπϊν. Οι ςτακμοί υποβάκρου επθρεάηονται περιςςότερο από τθν κεντρικι 

κζρμανςθ. 

 Θ διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ ΝΟ2 των ςτακμϊν εμωανίηει μια μείωςθ των 

τιμϊν από το ζτοσ 2007 ζωσ και το ζτοσ 2013 και ςτθ ςυνζχεια εμωανίηει μια μικρι 

άνοδοσ. Αυτό οωείλεται από τθν εμωάνιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, δθλαδι τθ 

μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ορυκτϊν καυςίμων για κζρμανςθ και μετακίνθςθ. Στθ 

ςυνζχεια παρατθρείται μια μικρι αφξθςθ των τιμϊν εξαιτίασ του νζου ςτόλου 

αυτοκινιτων με κινθτιρα πετρελαίου. 

 

5.4 Μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) 
 Θ ωριαία μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ ΝO των ςτακμϊν ζχει μεγάλθ ωριαία 

διακφμανςθ με ζνα μεγάλο μζγιςτο το πρωί (7-9) και ζνα δευτερεφον μζγιςτο το 

βράδυ (10-11). Κφριεσ αιτίεσ είναι οι κερμοκραςιακζσ αναςτροωζσ τισ πρωινζσ ϊρεσ 

και θ ζντονθ χριςθ κεντρικισ κζρμανςθσ και οχθμάτων.  

 Θ μθνιαίασ μεταβολισ ςυγκζντρωςθσ του ΝΟ παρουςιάηει μθνιαίο μζγιςτο τουσ 

χειμερινοφσ μινεσ, με αποκορφωωςθ τον μινα Δεκζμβριο, ενϊ το μθνιαίο ελάχιςτο 

τουσ κερινοφσ μινεσ και ιδιαίτερα τον Αφγουςτο. Αυτό οωείλεται ςτισ χειρότερεσ 

ςυνκικεσ λειτουργίασ των μθχανϊν των αυτοκινιτων (ξεκίνθμα με κρφα μθχανι), 

ςτθ μεγαλφτερθ κυκλοωορία που παρατθρείται τουσ χειμερινοφσ μινεσ και ςτθ 

χριςθ κεντρικισ κζρμανςθσ. 

 Θ διαχρονικι μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ του ΝΟ παρουςιάηει πτωτικι πορεία τα 

ζτθ 2006 ζωσ 2012. Στα επόμενα ζτθ, οι τιμζσ εμωανίηουν μια μικρι άνοδο με 

αποκορφωωςθ το ζτοσ 2015. Αυτό οωείλεται από τθν εμωάνιςθ τθσ οικονομικισ 

κρίςθσ, δθλαδι τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ορυκτϊν καυςίμων για κζρμανςθ και 

μετακίνθςθ. Στθ ςυνζχεια, παρατθρείται μια μικρι αφξθςθ των τιμϊν ενδεχομζνωσ 

εξαιτίασ του νζου ςτόλου αυτοκινιτων με κινθτιρα πετρελαίου αλλά και ςτθ χριςθ 

βιομάηασ για κζρμανςθ.  

 

5.5 Όζον (Ο3) 
 Θ ωριαία μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ O3 ζχει μεγάλθ ωριαία διακφμανςθ με ζνα 

μεγάλο μζγιςτο τισ μεταμεςθμβρινζσ ϊρεσ (2-5). Δεδομζνου ότι αυτόσ ο ρφποσ 

ςχθματίηεται από ωωτοχθμικζσ διεργαςίεσ, το θμεριςιο μζγιςτο εμωανίηεται όταν 

θ ζνταςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ και θ κερμοκραςία παρουςιάηουν το μζγιςτο. 

Τα επίπεδα ςυγκεντρϊςεων είναι χαμθλά για τουσ ςτακμοφσ κυκλοωορίασ και 

υψθλά για τουσ ςτακμοφσ περιαςτικοφ υποβάκρου εμωανίηοντασ αρνθτικι 

ςυςχζτιςθ με τισ ςυγκεντρϊςεισ ΝΟ το οποίο καταςτρζωει το όηον. Επιπλζον, θ 

καλάςςια αφρα παίηει ρόλο κλειδί ςαρϊνοντασ τουσ υδρογονάνκρακεσ προσ τθν 

περιωζρεια βόρεια του λεκανοπεδίου εκεί όπου το όηον κα ςχθματιςτεί 

ωωτοχθμικά τισ μεταμεςθμβρινζσ ϊρεσ. 
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 Θ μθνιαία μεταβολι ςυγκζντρωςθσ του Ο3 εμωανίηει μθνιαίο μζγιςτο τουσ μινεσ 

Απρίλιο ζωσ Αφγουςτο, ενϊ το μθνιαίο ελάχιςτο προκφπτει τουσ μινεσ Σεπτζμβριο 

ζωσ Μάρτιο. Οι αυξθμζνεσ τιμζσ τθσ ςυγκζντρωςθσ του όηοντοσ τουσ καλοκαιρινοφσ 

μινεσ οωείλονται ςτθν αυξθμζνθ θλιοωάνεια ςε διάρκεια και ζνταςθ των μθνϊν 

αυτϊν, δεδομζνου ότι ο ρφποσ αυτόσ ςχθματίηεται από ωωτοχθμικζσ διεργαςίεσ 

ςτισ οποίεσ κακοριςτικό ρόλο παίηει θ θλιακι ακτινοβολία 

 Θ διαχρονικι μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ του όηον εμωανίηει μια ανοδικι τάςθ  

και ςτθ ςυνζχεια ςτακεροποίθςθ, κυρίωσ τα ζτθ 2011 ζωσ 2015.  

 

5.6 Αιωρούμενα ςωματίδια (PM2.5, ΡΜ10) 

5.6.1 PM2.5 

 Θ διαχρονικι μεταβολι ςυγκζντρωςθσ PM2.5 εμωανίηει γενικά μια μικρι μείωςθ 

ςτισ τιμζσ ρφπανςθσ ι και ςτακεροποίθςθ. Αυτό οωείλεται ςτθ μείωςθ των 

ρυπογόνων δραςτθριοτιτων και ςτο αποτελεςματικότερο ζλεγχο κινθτιρων (ΚΕΚ, 

ΚΤΕΟ). Τονίηεται ότι οι τιμζσ των ςυγκεντρϊςεων αωοροφν αποκλειςτικά τουσ 

ςτακμοφσ του περιαςτικοφ υπόβακρου δεδομζνου ότι δεν υπάρχουν καταγραωζσ 

του ρφπου για τισ άλλεσ δφο κατθγορίεσ ςτακμϊν που μελετϊνται. Συνεπϊσ δεν 

μπορεί να γίνει ςτατιςτικά ςθμαντικι ςφγκριςθ.  

5.6.2 PM10 

 Θ μθνιαία μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ PM10 των ςτακμϊν παρουςιάηει μια άνοδοσ 

των τιμϊν κυρίωσ τουσ χειμερινοφσ μινεσ και ςτθ ςυνζχεια εμωανίηεται μια μικρι 

πτϊςθ ςτισ τιμζσ κυρίωσ τουσ κερινοφσ μινεσ. Στθν αρχι τθσ άνοιξθσ και ςτο τζλοσ 

του καλοκαιριοφ ςυνικωσ υπάρχουν αυξθτικζσ μεταβολζσ ςτισ ςυγκεντρϊςεισ και 

οωείλεται ςτθν ςυνειςωορά από τθν μεταωορά ςκόνθσ από απομακρυςμζνεσ ξθρζσ 

περιοχζσ (π.χ. Σαχάρα) και ςτθν επαναιϊρθςθ από το ζδαωοσ λόγω ιςχυρϊν 

ανζμων (Ετθςίεσ) ενϊ για το μινα Νοζμβριο τα επίπεδα των ςυγκεντρϊςεων είναι 

υψθλά εξαιτίασ τθσ χριςθσ βιομάηασ ωσ κερμαντικοφ μζςου.  

 Θ διαχρονικι μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ PM10 των ςτακμϊν κυκλοωορίασ και 

αςτικοφ και περιαςτικοφ υποβάκρου παρουςιάηουν μια μείωςθ από το ζτοσ 2006 

ζωσ και το ζτοσ 2012 και ςτθ ςυνζχεια εμωανίηεται μια μικρι άνοδοσ και 

ςτακεροποίθςθ ςτα υπόλοιπα ζτθ. Στουσ ςτακμοφσ περιαςτικοφ υποβάκρου, 

υπάρχουν αυξομειϊςεισ των ετιςιων τιμϊν ρφπανςθσ από χρόνο ςε χρόνο. 
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