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ύκθσλα κε ηελ Δζληθή καο Ννκνζεζία αιιά θαη ηελ Κνηλνηηθή απνηειεί ππνρξέσζε
ηεο ρώξαο καο ε ιεηηνπξγία Γηθηύνπ ηαζκώλ Μέηξεζεο ηεο Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο.
Γηα ην ζθνπό απηό κε πόξνπο από ην Β’ Κνηλνηηθό Πιαίζην ηήξημεο (ΚΠ) ζην
πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ» ηνπ ηόηε ΤΠΔΥΩΓΔ αλαβαζκίζηεθαλ νη
πθηζηάκελνη ζηαζκνί ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο αιιά θαη ζηαζκνί άιισλ Πόιεσλ ηεο ρώξαο,
παξάιιεια όκσο εγθαηαζηάζεθαλ λένη ζηαζκνί ζε όιεο ζρεδόλ ηηο κεγάιεο πόιεηο ηεο ρώξαο.
Με ηνλ ηξόπν απηό δεκηνπξγήζεθε έλα Γίθηπν Παξαθνινύζεζεο ηεο Αηκνζθαηξηθήο
Ρύπαλζεο ην νπνίν νλνκάζηεθε Δζληθό Γίθηπν Παξαθνινύζεζεο θαη ην νπνίν είλαη γλσζηό
κε ηα αξρηθά «ΔΓΠΑΡ».
Όηαλ ιέκε «Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε» ελλννύκε ηελ παξνπζία ζηελ αηκόζθαηξα θάζε
είδνπο νπζηώλ ζε ζπγθέληξσζε ή δηάξθεηα πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθέο
επηπηώζεηο ζηελ πγεία, ζηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο θαη ζηα νηθνζπζηήκαηα, θαη γεληθά λα
θαηαζηήζνπλ ην πεξηβάιινλ αθαηάιιειν γηα ηηο επηζπκεηέο ρξήζεηο ηνπ.
Σελ Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε πνιύ ζπλνπηηθά ηελ απνηεινύλ θπξίσο νη παξαθάησ
ξύπνη:
Μνλνμείδην ηνπ Άλζξαθα – CO
Ομείδηα ηνπ Αδώηνπ (Μνλνμείδην, Γηνμείδην ηνπ Αδώηνπ) – NO, NO2
Όδνλ – O3
Γηνμείδην ηνπ Θείνπ – SO2
Σα αησξνύκελα ζσκαηίδηα (Α 10, Α 2,5)
Βελδόιην
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Πώρ μεηπούνηαι οι πύποι:
Η κέηξεζε ησλ ξύπσλ γίλεηαη από ηνπο ζηαζκνύο κέηξεζεο ζε ζπλερή βάζε θαζ’όιε
ηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε αναλςηήρ πνπ ππάξρεη ζην ηαζκό δίλεη κηα
ηηκή ξύπνπ πεξίπνπ θάζε ιεπηό. Με έλαλ επεξεπγαζηή πνπ βξίζθεηαη ζε θάζε απηόκαην
ζηαζκό θαη πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνπο απηόκαηνπο αλαιπηέο ππνινγίδνληαη θάζε ώξα νη
κέζεο ηηκέο ξύπαλζεο. Οη ηηκέο απηέο κεηαβηβάδνληαη ζηνλ θεληξηθό ππνινγηζηή ηεο
Τπεξεζίαο κέζσ ηειεθσληθήο γξακκήο θαη κε απηό ηνλ ηξόπν είλαη δπλαηή ε ζπλερήο
παξαθνινύζεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ηεο πεξηνρήο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα
θαίλνληαη νη κεηξνύκελνη ξύπνη θαη νη κέζνδνη κέηξεζεο:

Ρύπορ
Μέθοδορ μέηπηζηρ
Μνλνμείδην ηνπ Άλζξαθα – CO
Απνξξόθεζε ζην ππέξπζξν (NDIR)
Ομείδηα ηνπ Αδώηνπ (Μνλνμείδην, Γηνμείδην ηνπ Υεκεηνθσηαύγεηα
Αδώηνπ) – NO, NO2
Όδνλ – O3
Απνξξόθεζε ζην ππεξηώδεο
Γηνμείδην ηνπ Θείνπ – SO2
Φζνξηζκνκεηξία
Σα αησξνύκελα ζσκαηίδηα (Α 10, Α 2,5)
Απνξξόθεζε β’ αθηηλνβνιίαο
Βελδόιην
Αέξηα ρξσκαηνγξαθία (GC)

Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ηνπ ηαζκνύ απαηηείηαη ε ηαθηηθή ζπληήξεζή
ηνπο. Σε ζπληήξεζε απηή ηελ νλνκάδνπκε βαζκνλόκεζε. Οη δηαδηθαζίεο ηεο βαζκνλόκεζεο
γίλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ή κεηά από ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε θάπνηνπ
αλαιπηή.

ΣΑΘΜΟ ΜΔΣΡΗΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΟΤ Π.. ΒΟΛΟΤ
Μπνξνύκε λα πνύκε πσο ν ζηαζκόο ηνπ Βόινπ είλαη από ηνπο πξώηνπο ζηαζκνύο πνπ
εγθαηαζηάζεθαλ ζηε ρώξα καο. Πηζηεύσ ζ’ απηό πσο ζπλεηέιεζε ε ύπαξμε κεγάισλ
εξγνζηαζίσλ ζηελ πεξηνρή όπσο ε ΑΓΔΣ, ε Υαιπβνπξγεία, θιπ., γεγνλόο πνπ
επαηζζεηνπνίεζε ηελ θνηλή γλώκε κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ηαζκό από ην 1981. Οη
κεηξνύκελνη ξύπνη ηνπ ζηαζκνύ ήηαλ:
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Μνλνμείδην ηνπ Άλζξαθα – CO
Ομείδηα ηνπ Αδώηνπ (Μνλνμείδην, Γηνμείδην ηνπ Αδώηνπ) – NO, NO2
Όδνλ – O3
Γηνμείδην ηνπ Θείνπ – SO2
Μέηξεζε θαπλνύ κε θαπλόκεηξν
Με ηα κεραλήκαηα απηά γίλνληαλ νη κεηξήζεηο σο ην 1993, όηαλ θαη
αληηθαηαζηάζεθαλ, κε θαηλνύξγηα κε πόξνπο από ην ΤΠΔΥΩΓΔ.
ηε ζπλέρεηα ην 2000, πάιη από ην ΤΠΔΥΩΓΔ ν ηαζκόο εμνπιίζηεθε θαη κε
κεραλήκαηα κέηξεζεο ησλ αησξνύκελσλ κηθξνζσκαηηδίσλ (Α 10).
Σα Α

10

είλαη πιηθά ζε ζηεξεά ή πγξή θάζε πνπ κπνξνύλ λα αησξνύληαη ζηελ

αηκόζθαηξα γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κπνξνύλ λα κεηαβάιινπλ ην ρξώκα ηνπ
νπξαλνύ ζε ιεπθό ή γθξίδν.
Παξαηεξώληαο ηα ζηνηρεία όια απηά ηα ρξόληα πνπ ιεηηνπξγεί ν ηαζκόο, πξνθύπηεη
όηη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ηηκώλ, παξόιν πνπ ππάξρνπλ απμνκεηώζεηο ζηηο κέζεο ηηκέο
ξύπαλζεο από ρξόλν ζε ρξόλν, είλαη πησηηθή αλάινγα κε ην ξύπν, όπσο θαίλεηαη από ηνλ
παξαθάησ πίλαθα:

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

CO

NO2

0,9 1
0,6
0,4
0,3
0,3
0,3
0,4
0,2

52 2
35
20
22
28
24

O3
59 3
53
56
51
58
43
39
42

: Οξηαθή ηηκή 10 mg/m3
2
: Μέζε εηήζηα ηηκή 40 κg/m3
1

3

SO2

Α 10

10 4
10
9
12
19
5
4

45 5
49
49
54
50
55
44
42
36
37
35
31
33
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: Οξηαθή ηηκή 180 κg/m3

4

: Οξηαθή ηηκή 125 κg/m3

5

: Οξηαθή ηηκή 50 κg/m3

Η εμέιημε απηή κπνξεί λα απνδνζεί θπξίσο:
 ηην αναβάθμιζη ηος ζηόλος ηων Ι.Υ. και ηων Μ.Μ.Μ.
 ηον έλεγσο ηων καςζαεπίων
 ηην καλύηεπη ποιόηηηα ηων καςζίμων
 ηη σπήζη ηος θςζικού αεπίος.
Βέβαηα δελ κπνξνύκε λα κελ επηζεκάλνπκε θαη ην γεγνλόο ηεο επηβάξπλζεο ηεο
αηκόζθαηξαο κε αηζάιε θαηά ηνπο κήλεο ηνπ ρεηκώλα, ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, γεγνλόο
άιισζηε πνπ καο νδήγεζε ζε ιήςε κέηξσλ όηαλ ηα όξηα ζπλαγεξκνύ ξύπσλ παξαβηάδνληαλ.
Παξόια απηά νη κέζεο εηήζηεο ηηκέο ζε κηθξνζσκαηίδηα όπσο πξναλαθέξακε έρνπλ πησηηθή
ηάζε. αο αλαθέξσ ελδεηθηηθά όηη νη κέζεο εκεξήζηεο ηηκέο γηα ην 2013 ήηαλ 37 mg/m3 κε
όξην ην 50 mg/m3, ελώ είρακε θαη 13 ππεξβάζεηο ηνπ νξίνπ ζπλαγεξκνύ.
Θα ήζεια επίζεο λα ζαο ελεκεξώζσ όηη έρεη νινθιεξσζεί ν Γηαγσληζκόο γηα ηελ
Πξνκήζεηα λένπ Δμνπιηζκνύ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνύ κε ζύγρξνλα κεραλήκαηα
κέηξεζεο από ην ΤΠΔΚΑ θαη αλακέλνληαη λα εγθαηαζηαζνύλ έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2015.
Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία ησn κεηξήζεσλ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο γηα ην 2013 είλαη
δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΔΚΑ http://www.ypeka.gr θαη από ηνλ Οθηώβξην ηνπ
ηξέρνληνο

έηνπο

ζηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Δπξσπατθνύ

http://cdr.eionet.europa.eu/gr.
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Οξγαληζκνύ

Πεξηβάιινληνο

