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Σα προβλιματα τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ςτθν Ελλάδα άρχιςαν να εµφανίηονται τα 

τελευταία ςαράντα χρόνια και ςυνδζονται κυρίωσ  µε τθν αςτικοποίθςθ του πλθκυςμοφ τθσ 

χϊρασ ςε ςυνδυαςµό µε τθν οικονοµικι ανάπτυξθ τθσ.  

Θ ειςροι ςτα αςτικά κζντρα ζγινε χωρίσ προγραµµατιςµό και οδιγθςε ςτθ διόγκωςθ των 

πόλεων κατά τρόπο αυκαίρετο, τόςο από πολεοδοµικι όςο και από λειτουργικι άποψθ, µε 

κορυφαίο παράδειγμα τθν περίπτωςθ τθσ Ακινασ.  Αποτζλεςµα ιταν τα περιβαλλοντικά 

προβλιματα και κυρίωσ τα προβλιματα  ατμοςφαιρικισ  ρφπανςθσ να πάρουν  

µμεγαλφτερθ ζκταςθ και κυρίωσ να γίνουν πολυπλοκότερα και οξφτερα από όςο κα ιταν ςε 

µια προγραμματιςμζνθ ι τουλάχιςτον ελεγχόµενθ αςτικοποίθςθ τθσ χϊρασ. ε αρκετζσ 

περιπτϊςεισ λόγω τθσ άναρχθσ δόµθςθσ,  θ βιομθχανικι δραςτθριότθτα εκτείνεται πολφ 

κοντά ι ακόµα και εντόσ των οικιςτικϊν ηωνϊν όπωσ αυτζσ αναπτφχκθκαν.    

Σο ενδιαφζρον ςιμερα για τθν κατάςταςθ του ατμοςφαιρικοφ περιβάλλοντοσ είναι μεγάλο, 

εξαιτίασ των επιπτϊςεϊν του ςτθν ανκρϊπινθ υγεία, ςτα διάφορα οικοςυςτιματα, ςτα 

μνθμεία και ςτισ κλιματικζσ αλλαγζσ.  

 

 Θ ςυνεχισ καταγραφι των ρφπων και θ παρακολοφκθςθ τθσ διαχρονικισ εξζλιξθσ τθσ 

ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, οδιγθςε το Διμο Θεςςαλονίκθσ ςτθ δθμιουργία ενόσ Δθμοτικοφ 

Δικτφου τακμϊν Ελζγχου Ατμοςφαιρικισ Ρφπανςθσ, που λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1989, 

με βαςικό ςτόχο τθν ζγκαιρθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ των τοπικϊν αρχϊν, του τφπου και των 

πολιτϊν για τθν κατάςταςθ του ατμοςφαιρικοφ περιβάλλοντοσ τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

 



Πρόςφατα πειράματα χθμικϊν του Πανεπιςτθμίου τθσ Καλιφόρνια οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα 

ότι ο ςχθματιςμόσ ριηϊν υδροξυλίου ςτθν ατμόςφαιρα των μεγαλουπόλεων, μζςω ενόσ 

μθχανιςμοφ αλυςιδωτϊν αντιδράςεων που περιλαμβάνει τθ χθμικι αντίδραςθ υδρατμϊν και  

NO2 ςε ςυνκικεσ θλιοφάνειασ, είναι πικανό να ςυνειςφζρει ςτο ςχθματιςμό αικαλομίχλθσ, 

αντίκετα με ότι ίςωσ πιςτεφαμε ωσ τϊρα. 

 

Είναι γνωςτό ότι ςτισ αςτικζσ περιοχζσ και τισ βιομθχανικζσ ηϊνεσ τα επίπεδα του όηοντοσ 

βρίςκονται ςτο μζγιςτο κατά τισ μεςθμεριανζσ κυρίωσ ϊρεσ, όταν επικρατοφν υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ, θλιοφάνεια και άπνοια. Σο O3 παράγεται από μια ςειρά ςφνκετων φωτοχθμικϊν 

αντιδράςεων, ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν πτθτικοί υδρογονάνκρακεσ και οξείδια του αηϊτου. Θ 

παραγωγι όηοντοσ ξεκινάει με τθ δθμιουργία των ριηϊν υδροξυλίου. Γνωρίηουμε ότι ο 

ςχθματιςμόσ ριηϊν υδροξυλίου λαμβάνει χϊρα κυρίωσ από τθν αντίδραςθ των ατόμων 

οξυγόνου, τα οποία παράγονται από τθ φωτοχθμικι διάςπαςθ του όηοντοσ, με υδρατμοφσ. Θ 

διάςπαςθ του όηοντοσ ςυντελείται με τθν απορρόφθςθ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ. Οι ρίηεσ 

υδροξυλίου αντιδροφν ςτθ ςυνζχεια με τουσ υδρογονάνκρακεσ και μζςω μιασ αλλθλουχίασ 

αντιδράςεων παράγεται  NO2 και τελικά επιπλζον όηον. 

 

Επιςθμαίνοντασ τισ ςυνζπειεσ τθσ φφεςθσ ςτο περιβάλλον τθσ πόλθσ, ςθμείωςε ότι ςφμφωνα 

με τα ςτοιχεία που ζχουν καταγραφεί θ οικονομικι κρίςθ επθρζαςε τισ τιμζσ τθσ 

ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ςε δφο φάςεισ:  

 

α) οι κετικζσ επιπτϊςεισ που προζκυψαν για το περιβάλλον λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ ιταν: 

μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ πετρελαίου κίνθςθσ και βενηίνθσ λόγω μείωςθσ των μετακινιςεων, 

μείωςθ τθσ κυκλοφορίασ οχθμάτων (βελτίωςθ κυκλοφοριακϊν ςυνκθκϊν), μείωςθ κίνθςθσ 

ΣΑΧΙ (μειωμζνθ επιβάρυνςθ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ), μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ πετρελαίου 

κζρμανςθ (ιπιοσ χειμϊνασ 2010), μείωςθ γενικά των μετακινιςεων (ανεργία, ψυχαγωγία, 



αγορά).  

 

β) οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ που εμφανίςτθκαν το ζτοσ 2011 ιταν: κακι ςυντιρθςθ των 

οχθμάτων, αφξθςθ τθσ τιμισ πετρελαίου κζρμανςθσ και φυςικοφ αερίου που οδιγθςε  ςτθν 

αφξθςθ κατανάλωςθσ ξφλων για κζρμανςθ, που δεν ενδείκνυνται ωσ καφςιμα ςε 

πυκνοκατοικθμζνθ πόλθ, όπωσ θ Θεςςαλονίκθ, παράνομθ υλοτόμθςθ, που πιρε ανεξζλεγκτεσ 

διαςτάςεισ, πικανι νοκεία καυςίμων, κυρίωσ από παλιά πετρελαιοκίνθτα οχιματα που 

μποροφν και καίνε άνετα πετρζλαιο κζρμανςθσ, αντί για κίνθςθσ, εκπζμποντασ μεγάλεσ 

ποςότθτεσ επικίνδυνων ρφπων.    

Σο ενδιαφζρον ςιμερα για τθν κατάςταςθ του ατμοςφαιρικοφ περιβάλλοντοσ είναι μεγάλο, 

εξαιτίασ των επιπτϊςεϊν του ςτθν ανκρϊπινθ υγεία, ςτα διάφορα οικοςυςτιματα, ςτα 

μνθμεία και ςτισ κλιματικζσ αλλαγζσ.  

 

Ο άνκρωποσ ειςπνζει κακθμερινά περίπου 20m3 αζρα και κεωρείται πλζον δεδομζνο, ότι θ 

αναπνοι αποτελεί τον κυριότερο τρόπο ζκκεςθσ του ανκρϊπου ςε επικίνδυνεσ χθμικζσ 

ενϊςεισ. τα αςτικά κζντρα εμφανίηονται μεγάλεσ ποςότθτεσ εκπεμπόμενων ρφπων, που 

υποβακμίηουν τθν ποιότθτα του αζρα και ςφμφωνα με επιδθμιολογικζσ μελζτεσ επθρεάηουν 

τθν υγεία του γενικοφ πλθκυςμοφ. 

 

 Θ ςυνεχισ καταγραφι των ρφπων και θ παρακολοφκθςθ τθσ διαχρονικισ εξζλιξθσ τθσ 

ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, οδιγθςε το Διμο Θεςςαλονίκθσ ςτθ δθμιουργία ενόσ Δθμοτικοφ 

Δικτφου τακμϊν Ελζγχου Ατμοςφαιρικισ Ρφπανςθσ, που λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1989, 

με βαςικό ςτόχο τθν ζγκαιρθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ των τοπικϊν αρχϊν, του τφπου και των 

πολιτϊν για τθν κατάςταςθ του ατμοςφαιρικοφ περιβάλλοντοσ τθσ Θεςςαλονίκθσ. 



 

ιμερα, ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Διμου Θεςςαλονίκθσ, λειτουργοφν τρεισ κυκλοφοριακοί 

ςτακμοί, δφο ςτακμοί αςτικοφ υποβάκρου και ζνασ πειραματικόσ ςτακμόσ. Οι ελεγχόμενοι 

ρφποι είναι το διοξείδιο του κείου (SO2), το μονοξείδιο του άνκρακα (CO), τα αιωροφμενα 

ςωματίδια (PM10 – PM2,5), τα οξείδια του αηϊτου (ΝΟ, ΝΟ2), το όηον (Ο3) και οι κυκλικοί 

αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ, βαςικόσ δείκτθσ των οποίων είναι το βενηόλιο (C6H6).  

 

Οι ρφποι αυτοί καλοφνται «ρφποι κριτιρια», διότι από τισ ςυγκεντρϊςεισ τουσ χαρακτθρίηεται 

θ ποιότθτα του αζρα ςε όλεσ τισ πόλεισ του κόςμου. Για τουσ ρφπουσ κριτιρια υπάρχουν 

κεςμοκετθμζνα όρια ποιότθτασ, βαςιςμζνα ςτθν υγεία του γενικοφ πλθκυςμοφ από τον 

Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ, τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθν ΕPA (Τπθρεςία Περιβάλλοντοσ 

των ΘΠΑ). 
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