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Εισαγωγή
Το όζον, το πιο χαρακτηριστικό συστατικό της φωτοχηµικής ρύπανσης, αποτελεί ένα άλυτο
πρόβληµα για τις µεγάλες αστικές περιοχές της Ελλάδας. Η εµφάνιση του όζοντος σε υψηλές
συγκεντρώσεις άρχισε να γίνεται αισθητή στην Αθήνα, στα µέσα της δεκαετίας του 1980, ενώ στη
Θεσσαλονίκη περίπου µία δεκαετία αργότερα. Για τις υπόλοιπες αστικές περιοχές της Ελλάδας δεν
υπάρχει επαρκής τεκµηρίωση για προβλήµατα από το όζον και σίγουρα δεν έχει αποδειχτεί
σηµαντική τοπική παραγωγή. Στα µέσα της δεκαετίας του 1990 τεκµηριώνεται επίσης η άποψη ότι
το υπόβαθρο του όζοντος είναι υψηλό στο σύνολο της χώρας. Στην παρουσίαση αυτή γίνεται µία
σύντοµη ιστορική αναδροµή στο πρόβληµα του όζοντος στη χώρα µας και αναλύονται οι λόγοι για
τους οποίους ο ρύπος αυτός εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα. Τέλος παρουσιάζεται
συνοπτικά η µεθοδολογία που θα πρέπει να εφαρµοστεί για το σχεδιασµό και τον έλεγχο της
απόδοσης µέτρων µείωσης του όζοντος στις αστικές περιοχές.

Tο υπόβαθρο του όζοντος στην Ελλάδα
Από τα µέσα της προηγούµενης δεκαετίας έγιναν στην Ελλάδα σηµαντικές ερευνητικές
προσπάθειες, µέσω προγραµµάτων που χρηµατοδότησε η Ευρωπαϊκή Ενωση, για τη µελέτη των
φαινοµένων και των παραγόντων που καθορίζουν την ποιότητα της ατµόσφαιρας στη
νοτιοανατολική περιοχή της Μεσογείου. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα προγράµµατα
MEDCAPHOT-TRACE (1)(1994-96), PAUR I (1996-98) και PAUR II (1999-2001). Στα πλαίσια
των προγραµµάτων αυτών έγιναν και οι πρώτες συστηµατικές µετρήσεις όζοντος και άλλων
φωτοχηµικών ρύπων σε αποµακρυσµένες περιοχές, µε στόχο τον καθορισµό των συγκεντρώσεων
υποβάθρου. Ετσι λοιπόν, τόσο οι αεροπορικές µετρήσεις (2) όσο και οι επίγειες, οδήγησαν στο
συµπέρασµα ότι οι συγκεντρώσεις υποβάθρου του όζοντος στην ευρύτερη περιοχή των
νοτιοανατολικών Βαλκανίων είναι υψηλές και κυµαίνονται από 60-120 µg/m3.
Η ύπαρξη πλέον επαρκών πειραµατικών δεδοµένων και η ανάπτυξη λεπτοµερών βάσεων
δεδοµένων µε τις εκποµπές ρύπων από όλες τις σηµαντικές δραστηριότητες(3), επέτρεψαν την
επιτυχή εφαρµογή ατµοσφαιρικών µοντέλων διασποράς και φωτοχηµείας σε διάφορες
γεωγραφικές κλίµακες.
Η σηµερινή εικόνα της γεωγραφικής κατανοµής του όζοντος στην ευρύτερη περιοχή της
Ελλάδας κατά τη θερµή περίοδο, παρουσιάζεται στο Σχήµα 1(εφαρµογή του φωτοχηµικού
µοντέλου (UAM V) (4).
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Σχήµα 1. Η µέση συγκέντρωση του όζοντος στα νοτιοανατολικά Βαλκάνια κατά τη θερµή περίοδο
του έτους 2000.

∆ιαχρονική µεταβολή του όζοντος στην Αθήνα
Οι σύγχρονες συστηµατικές µετρήσεις του όζοντος στην Αθήνα άρχισαν περί τα µέσα της
δεκαετίας του 1980 και συµπίπτουν µε την εµφάνιση του φωτοχηµικού νέφους. Από τότε έχουν
δηµοσιευθεί δεκάδες επιστηµονικές εργασίες σχετικά µε το θέµα αυτό, ενώ παράλληλα, κατά
καιρούς, το πρόβληµα του όζοντος έχει αποτελέσει το κυρίαρχο θέµα στον έντυπο και
ηλεκτρονικό τύπο.
Η επέκταση του µετρητικού δικτύου του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που αριθµεί σήµερα 18 σταθµούς,
έδωσε νέα στοιχεία και επιβεβαίωσε πειραµατικά ευρήµατα και θεωρητικές διαπιστώσεις της
περασµένης δεκαετίας. Ετσι σήµερα είναι ξεκάθαρο ότι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του όζοντος
εµφανίζονται στο βόρειο τµήµα του λεκανοπεδίου (παρυφές Πάρνηθας και Πεντέλης), ακολουθεί
το ανατολικό τµήµα (παρυφές Υµηττού), ενώ στο κέντρο του λεκανοπεδίου το όζον είναι σαφώς
λιγότερο και από τις συγκεντρώσεις υποβάθρου. Εκτός λεκανοπεδίου, πρόβληµα όζοντος
εµφανίζεται πρόσφατα στο βόρειο τµήµα των Μεσογείων, λόγω της σηµαντικής αύξησης των
δραστηριοτήτων και της κυκλοφορίας στην περιοχή (Αττική οδός, νέο αεροδρόµιο, οικιστική
ανάπτυξη κλπ).
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Το βασικό ερώτηµα που απασχολεί όµως ακόµα και σήµερα τους επιστήµονες είναι εάν και
κατά πόσο το όζον έχει µειωθεί ή αυξηθεί στα χρόνια που πέρασαν. Η στατιστική ανάλυση των
µετρήσεων από µεµονωµένους σταθµούς δεν έχει ιδιαίτερο νόηµα, αφού οι συνεχείς αλλαγές στο
λεκανοπέδιο (µεταβολές στη σύνθεση και στο µέγεθος του στόλου των οχηµάτων, χρήση νέων
καυσίµων, νέο οδικό δίκτυο και µέσα µεταφοράς) επιφέρουν προσωρινές ή µόνιµες µεταβολές στα
χαρακτηριστικά των περιοχών µέτρησης. Πιο ασφαλής είναι η ανάλυση των συνολικών µέσων
τιµών από όλους τους σταθµούς, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο όποιος «θόρυβος» των
µετρήσεων.
Στα σχήµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι µακροχρόνιες µεταβολές των µέσων
ετησιών συγκεντρώσεων του όζοντος από όλους τους σταθµούς του λεκανοπεδίου (Σχήµα 2) και
µόνο των προαστίων (Σχήµα 3).
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Σχήµα 2. ∆ιαχρονική µεταβολή των µέσων ετήσιων συγκεντρώσεων από όλους τους µετρητικούς
σταθµούς του ΥΠΕΧΩ∆Ε στο λεκανοπέδιο της Αθήνας.
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Σχήµα 3. ∆ιαχρονική µεταβολή των µέσων ετήσιων συγκεντρώσεων από όλους τους µετρητικούς
σταθµούς του ΥΠΕΧΩ∆Ε στα προάστια του λεκανοπεδίου της Αθήνας.
Οπως φαίνεται από τα σχήµατα 2 και 3 υπάρχει σαφής αυξητική τάση του όζοντος στην
Αθήνα είτε αυτή εξετάζεται σαν χωρικό σύνολο είτε αναλυθούν οι µετρήσεις των σταθµών εκτός
αστικών κέντρων.

Σχεδιασµός µέτρων για τη µείωση του όζοντος
Τα µέτρα που µπορούν να οδηγήσουν σε µείωση του όζοντος δεν µπορούν να σχεδιασθούν
και να αξιολογηθούν µόνο µε την εµπειρία και χωρίς την εφαρµογή κατάλληλης µεθοδολογίας. Το
γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι το όζον είναι δευτερογενής ρύπος και η συγκέντρωση του σε µία
περιοχή δεν είναι γραµµική συνάρτηση των εκπεµπόµενων ρύπων από κάποιες συγκεκριµένες
πηγές. Ετσι λοιπόν, όπως έχει δείξει και η διεθνής εµπειρία, είναι δυνατόν µέτρα που στοχεύουν
στη µείωση κάποιων άλλων ρύπων (π.χ. τα οξείδια του αζώτου) να πετύχουν µεν το στόχο τους
αλλά παράλληλα να οδηγήσουν σε αύξηση του όζοντος.
Γενικά τα µέτρα για τη µείωση του όζοντος χαρακτηρίζονται από προσπάθειες µείωσης
των εκποµπών οξειδίων του αζώτου και των αρωµατικών υδρογονανθράκων. Το ποσοστό µείωσης
όµως του κάθε ρύπου πρέπει να υπακούει σε συγκεκριµένες αναλογίες, που διαφέρουν από
περιοχή σε περιοχή. Σε περίπτωση που δεν ακολουθούνται οι αναλογίες αυτές είναι δυνατό είτε η
απόδοση των µέτρων να είναι µικρότερη ή ακόµα χειρότερα να οδηγηθούµε σε αύξηση του
όζοντος. Για να βρεθούν οι αναλογίες αυτές πρέπει να εφαρµοστεί πολλές φορές (ελάχιστος
αριθµός 35 εφαρµογές) φωτοχηµικό µοντέλο διασποράς που τεκµηριωµένα αναπαριστά τη χωρική
κατανοµή και τη χρονική µεταβολή του όζοντος στην υπό µελέτη περιοχή. Η κάθε εφαρµογή του
µοντέλου γίνεται για συγκεκριµένη µεταβολή των εκποµπών των οξειδίων του αζώτου και των
αρωµατικών υδρογονανθράκων (4).
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Στα σχήµατα 4 και 5 παρουσιάζονται διαγράµµατα που επιτρέπουν την πρόγνωση της
µεταβολής του όζοντος ανάλογα µε την αναλογία της µείωσης των οξειδίων του αζώτου και των
αρωµατικών υδρογονανθράκων για δύο περιοχές της Αθήνας* (Λυκόβρυση και Νέα Σµύρνη
αντίστοιχα).
Οπως φαίνεται από τα σχήµατα αυτά σε επιτυχή µείωση του όζοντος θα οδηγούσαν όποια
µέτρα θα ακολουθούσαν αναλογίες µείωσης των πρόδροµων ρύπων που θα βρίσκονταν δεξιά της
καµπύλης συγκέντρωσης του όζοντος των 120 µg/m3.
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Σχήµα 4. Καµπύλες µεταβολής του όζοντος στην περιοχή της Λυκόβρυσης, για όλους τους
δυνατούς συνδυασµούς µείωσης των οξειδίων του αζώτου και των αρωµατικών υδρογονανθράκων
στην Αθήνα.

* Τα διαγράµµατα προέκυψαν από την εφαρµογή του φωτοχηµικού µοντέλου διασποράς UAM V 35
φορές.
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Σχήµα 5. Καµπύλες µεταβολής του όζοντος στην περιοχή της Νέας Σµύρνης, για όλους τους
δυνατούς συνδυασµούς µείωσης των οξειδίων του αζώτου και των αρωµατικών υδρογονανθράκων
στην Αθήνα.
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Ελαφρά Φορτηγά
Βαριά Φορτηγά
Τουριστικά Λεωφορεία
Αστικά Λεωφορεία
∆ίκυκλα
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8442
5160
122
783
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16527
163
6019
3983
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12584
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16586
1034
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393
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1029
4375
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686
2768
423

Σύνολο
Μεταβολή (2005-2010)

55206

41348
-25%

42244

32883
-22%

Πίνακας 1: Εκποµπές αερίων ρύπων (tn/y) από τις διάφορες κατηγορίες οχηµάτων, για τα έτη 2005 και
2010 εφόσον δεν ληφθούν µέτρα που θα επηρεάσουν την αγορά του αυτοκινήτου.

Παρόµοια σχήµατα βεβαίως µε τα σχήµατα 4 και 5 µπορούν να κατασκευαστούν για όλες
τις περιοχές της Αθήνας και έτσι να καταστεί εφικτή η εκτίµηση της απόδοσης των διαφόρων
µέτρων αντιρύπανσης µεµονωµένα ή οποιουδήποτε συνδυασµού µέτρων.
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι συνολικές ετήσιες εκποµπές ρύπων στην Αθήνα, από τα
πάσης φύσεως οχήµατα, για τα έτη 2005 και 2010. Οι παρατηρούµενες µειώσεις των εκποµπών, θα
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µπορούσαν να οδηγήσουν στο εσφαλµένο συµπέρασµα ότι θα πρέπει να αναµένουµε σηµαντική
µείωση των επιπέδων του όζοντος. Προσεκτική εξέταση όµως των αναµενόµενων µειώσεων µε τη
βοήθεια των διαγραµµάτων 4 και 5 δείχνει ξεκάθαρα ότι πράγµατι θα υπάρξει µικρή µείωση, όµως
τα επίπεδα του όζοντος θα είναι ακόµα υψηλότερα από την οριακή συγκέντρωση των 120 µg/m3
και κατά συνέπεια θα πρέπει να σχεδιασθούν και να εφαρµοστούν επιπλέον µέτρα.

Συµπεράσµατα
Τα επίπεδα των συγκεντρώσεων υποβάθρου του όζοντος στα νοτιοανατολικά Βαλκάνια
είναι υψηλά (60-120 µg/m3) και συνεπώς η επίτευξη των ορίων ποιότητας της ατµόσφαιρας
που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ενωση καθίσταται δύσκολη.
Τα µέσα επίπεδα του όζοντος στην Αθήνα κατά την περασµένη δεκαετία έχουν σαφώς
ανοδική τάση, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
Ο σχεδιασµός µέτρων µείωσης των επιπέδων του όζοντος πρέπει να λαµβάνει σαφώς
υπόψη του τις απαιτούµενες αναλογίες µείωσης των οξειδίων του αζώτου και των
αρωµατικών υδρογονανθράκων. Οι αναλογίες αυτές δεν είναι ίδιες για κάθε περιοχή µιας
πόλης σαν την Αθήνα και πρέπει να µελετώνται ξεχωριστά µε τη χρήση φωτοχηµικών
µοντέλων διασποράς.
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