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Περίληψη 
 
Στην εργασία παρουσιάζεται η εφαρµογή ενός µοντέλου διασποράς ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
για την εκτίµηση των επιπτώσεων στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον από οσµηρές ουσίες. Σαν 
µελέτη περίπτωσης θεωρήθηκε βιοµηχανία παραγωγής ιχθυοτροφών στο Νοµό Κορινθίας.  
Στο πρώτο κεφάλαιο της εισαγωγής αναφέρονται γενικά στοιχεία για την αντιµετώπιση ενός 
σύγχρονου προβλήµατος ανάπτυξης. Στα πλαίσια της ολοκληρωµένης και αξιοβίωτης 
ανάπτυξης, είναι προφανές ότι κανένα πρόβληµα δεν είναι ούτε µονοδιάστατο, ούτε 
µονοτοµεακό αλλά και ούτε εύκολα επιλύσιµο, πλέον. ∆ιεπιστηµονικότητα και ολοκλήρωση 
είναι στόχοι. Καµιά προσέγγιση και ανάλυση του κόσµου δεν µπορεί ποτέ να είναι 
πραγµατικά διεπιστηµονική και ολοκληρωµένη αφού κάθε τέτοια προσέγγιση περιέχει 
κάποια απλοποιητική διαδικασία για να γίνεται αντιληπτή από τους ανθρώπους. Στο µέτρο 
που ο άνθρωπος ζει και επιζεί µέσα από τη φύση την οποία κατακτά, θα πρέπει να 
εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της εξάρτησής του απ’ αυτήν. Αυτό δεν 
σηµαίνει βέβαια ότι η ιδέα της ανάπτυξης πρέπει να απορριφθεί. Αντίθετα είναι θεµελιώδους 
σηµασίας, αρκεί να προωθείται υπό όρους. ∆εν αρκεί δε να είναι ‘αειφόρος’, πρέπει 
ταυτοχρόνως να είναι κοινωνικά ισόρροπη και δηµοκρατική. Η πολυπαραµετρική συνάρτηση 
του επιπέδου ζωής αναµένεται να είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Η ψευδο-ποσοτικοποίησή-της 
χρησιµοποιείται στα κείµενα µόνο για λόγους σαφήνειας κάποιας παρουσίασης.  
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Οι συµµετοχικές διαδικασίες θεωρούνται σήµερα επίσηµα από την παγκόσµια κοινότητα 
βασική προϋπόθεση για την ‘αειφόρο’ ανάπτυξη ενός τόπου, που βασίζεται στις δυνάµεις του 
και  επιδιώκει κοινωνική δικαιοσύνη µεταξύ των ατόµων και µεταξύ των γενεών. Ο 
συµµετοχικός σχεδιασµός θα µπορούσε τουλάχιστον να δοκιµασθεί από τις τοπικές 
αυτοδιοικήσεις σε πιλοτικά προγράµµατα, που θα συµβάλλουν στην απόκτηση εµπειριών, 
ώστε να υπάρξει η δυνατότητα  για βελτίωση των συµµετοχικών διαδικασιών στο µέλλον. 
Το δεύτερο κεφάλαιο πραγµατεύεται γενικά θέµατα και ορισµούς γύρω από το ζήτηµα της 
ρύπανσης του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος από οσµηρές ουσίες. Με βάση το πρότυπο  
EN 13725:2001, που αναφέρεται λεπτοµερώς σε θέµατα οσµηρών ουσιών (µετρήσεων, 
αραίωσης, ορίων, εκποµπών, δείγµατος κτλ.) αναπτύσσονται συνοπτικά τα θεµελιώδη µεγέθη 
της ρύπανσης.  
Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το θέµα των µοντέλων διασποράς αερίων ρύπων και 
οσµηρών ουσιών Για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις βιοµηχανικές 
εγκαταστάσεις και τις ανθρώπινες δραστηριότητες γενικότερα, είναι απαραίτητη η χρήση 
ατµοσφαιρικών µοντέλων διασποράς προκειµένου να εκτιµηθεί η χρονική και χωρική 
κατανοµή των ρύπων στην ατµόσφαιρα. Το θέµα της πρόβλεψης της ατµοσφαιρικής 
διασποράς δεν είναι τόσο απλό πρόβληµα. Ο κύριος λόγος είναι η δυσκολία της µαθηµατικής 
προσοµοίωσης των συνθηκών της ατµόσφαιρας στις πραγµατικές συνθήκες. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο εξειδικεύεται η ανάπτυξη στα Γκαουσιανά µοντέλα διασποράς ρύπων 
και πιο συγκεκριµένα στο χρησιµοποιούµενο στην εργασία µοντέλο. Το ModBri2 είναι 
µοντέλο διασποράς ρύπων τύπου Gauss και έχει αναπτυχθεί στη Μονάδα υπολογιστικής 
Ρευστοδυναµικής του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μέχρι τώρα έχει εφαρµοστεί 
σε πολλές περιπτώσεις εκτίµησης επιπτώσεων σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, στα πλαίσια 
του θεσµού εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Στο πέµπτο κεφάλαιο αναφέρονται θέµατα χωροταξικού σχεδιασµού και σαν παράδειγµα 
χρησιµοποιείται το Χωροταξικό Σχέδιο Πελοποννήσου. Η µη εισέτι εφαρµογή του στο Νοµό 
Κορινθίας είναι, ίσως, η πιο βασική αιτία για το πρόβληµα που δηµιουργείται από τη 
λειτουργία µονάδων όπως εκείνη της µελέτης περίπτωσης. Η ανυπαρξία αναλυτικού 
θεσµικού χωροταξικού πλαισίου είχε ως συνέπεια το 1ο επίπεδο σχεδιασµού του νέου 
οικιστικού νόµου (Ν.2508/97), δηλαδή τα Ρυθµιστικά Σχέδια και ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ να 
παίζουν εµµέσως πλην σαφώς και τον ουσιαστικό ρόλο των τοπικών χωροταξικών σχεδίων. 
Έτσι στο περιεχόµενο αυτών των σχεδίων / µελετών συνυπάρχει (και µάλλον εξαιρετικά 
εποικοδοµητικά) το χωροταξικό επίπεδο (τοπικό) µε το γενικό πολεοδοµικό επίπεδο.  
Στο έκτο κεφάλαιο αναπτύσσεται σαν µελέτη περίπτωσης εκείνη µιας βιοµηχανίας 
παραγωγής ιχθυοτροφών. Η εταιρεία που επιλέχθηκε είναι µια ανώνυµη βιοµηχανική και 
εµπορική εταιρεία µε έδρα την περιοχή Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου. Αντικείµενο έχει την 
παραγωγή και εµπορία ιχθυοτροφών χωρίς γενετικά τροποποιηµένους καρπούς (G.M.O. 
Free) και ισορροπιστών (ανόργανων συµπληρω-µατικών ζωοτροφών π.χ. ανόργανων 
ενώσεων Ρ, CaCO3, βιταµινών, ιχνοστοιχείων).   
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Στο έβδοµο κεφάλαιο το µοντέλο διασποράς οσµηρών ουσιών ModBri2 εφαρµόζεται για τη 
βιοµηχανία παραγωγής ιχθυοτροφών, που αποτελεί και τη µελέτη περίπτωσης της παρούσας 
εργασίας. Τα διάφορα σενάρια περιλαµβάνουν: 

• Παροχή απαερίων συνολικά 25000 m3/h 
• ∆ιαφοροποίηση της παραγωγής % (33%, 50%, 100%) 
• Περίπτωση χαµηλής και ψηλής καµινάδας (2x4.5 m, 1x20 m, 1x30 m) 
• ∆ιαφοροποίηση διαµέτρων καµινάδας (2x3.6 m, 1x0.6 m) 
• Συνθήκες ατµοσφαιρικής σταθερότητας κατά Pasquill (D, F) 

 Τέλος στο κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις 
από την εξέταση του όλου θέµατος. Για ένα ύψος καµινάδας µεγαλύτερο των 20 m πρακτικά 
η συγκέντρωση µειώνεται πάνω από 90% για όλες τις συνθήκες λειτουργίας του εργοστασίου 
και ατµοσφαιρικής σταθερότητας.  
Η όλη εργασία, αν και εκ πρώτης όψεως παρουσιάζεται σαν τεχνικά / τεχνολογικά 
εξειδικευµένη, εντούτοις πραγµατεύεται ένα σοβαρό κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό 
θέµα της περιοχής. Η τεχνολογική πλευρά σχετίζεται µε την παραγωγική διαδικασία και τον 
µηχανισµό απόσµησης, θέµατα που διαπραγµατευθήκαµε στην εργασία αυτή. Η κοινωνική 
πλευρά σχετίζεται µε την όχληση των περιοίκων αλλά και την αναγκαιότητα συνέχισης της 
λειτουργία της επιχείρησης λόγω του οξυµένου προβλήµατος της ανεργίας της περιοχής. Η 
οικονοµική πλευρά σχετίζεται µε την πιθανότητα αδυναµίας συνέχισης της λειτουργίας της 
επιχείρησης (από πλευράς επιχειρηµατία). Η επιχείρηση σε µια προσπάθεια µείωσης των 
εκποµπών µείωσε την παραγωγική της ικανότητα, µε αποτέλεσµα τη συρρίκνωση των 
κερδών και την προβληµατική της βιωσιµότητα. Η πολιτισµική πλευρά σχετίζεται µε τη 
γειτνίαση της περιοχής µε τον Ακροκόρινθο και την Αρχαία Κόρινθο, περιοχές µεγάλης 
αρχαιολογικής σηµασίας. Η περιοχή έχει τουρισµό όλο το χρόνο και το πρόβληµα των οσµών 
δρα σίγουρα ανασταλτικά. Η πολιτική πλευρά σχετίζεται µε την ανυπαρξία θεσµικού 
πλαισίου, κατάλληλου για την εγκατάσταση και λειτουργία τέτοιων παραγωγικών µονάδων 
στην περιοχή του νοµού. 
Με την εργασία αυτή και µε τη χρήση του µοντέλου ModBri2 κατέστη δυνατό να προταθεί 
µια ρεαλιστική λύση για τον περιορισµό των οσµηρών ουσιών που εκπέµπονται εξαιτίας της 
παραγωγής ιχθυοτροφών, για όλες τις πιθανές περιπτώσεις λειτουργίας και διάφορες 
συνθήκες ατµοσφαιρικής σταθερότητας.   
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