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ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η ρύπανση σκοτώνει. Το γεγονός αυτό έχει διαπιστωθεί πέραν πάσης αµφιβολίας ήδη από το 1952, 
όταν ένα φονικό περιστατικό “νέφους” που διήρκεσε τέσσερις µέρες, οδήγησε σε πρόωρο θάνατο 
4.000 ανθρώπους στο Λονδίνο. Οι άµεσες επιδράσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία είναι 
γνωστές από δεκαετίες, αλλά θεωρούνταν ότι αφορούσαν κυρίως περιπτώσεις όπου η ρύπανση είναι 
πάρα πολύ υψηλή, σε επίπεδα που σπάνια καταγράφονται στους σταθµούς µέτρησης. Όµως, 
επιδηµιολογικές µελέτες (δηλαδή µελέτες παρατήρησης σε µεγάλους πληθυσµούς), 
έδειξαν ότι ακόµα και τα χαµηλότερα επίπεδα ατµοσφαιρικής ρύπανσης έχουν άµεσες 
επιδράσεις στην υγεία, συµπεριλαµβανοµένης και αύξησης της θνησιµότητας. 
 
Ιδιαίτερα στις επιδηµιολογικές µελέτες, η προσέγγιση των επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
γίνεται µε εκτίµηση της βραχυχρόνιας και µακροχρόνιας αύξησης της θνησιµότητας και νοσηρότητας 
του πληθυσµού που εκτίθεται σε αυτήν. 
 
Η βραχυχρόνια αύξηση της θνησιµότητας σχετίζεται µε την αύξηση των θανάτων ευάλωτων 
ανθρώπων, οι οποίοι εκτίθενται για µικρά χρονικά διαστήµατα σε υψηλά επίπεδα ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης. Η µακροχρόνια αύξηση της θνησιµότητας σχετίζεται µε τη µείωση του 
προσδοκώµενου χρόνου ζωής, λόγω συσσωρευµένων επιπτώσεων από τη µακροχρόνια έκθεση στην 
ατµοσφαιρική ρύπανση. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι αιτίες της θνησιµότητας που 
εξετάζονται στις επιδηµιολογικές µελέτες είναι σχεδόν πάντα οι καρδιαγγειακές παθήσεις και οι 
παθήσεις του αναπνευστικού. 
 
Επίσης, µια άλλη παράµετρος που εξετάζεται σήµερα διεθνώς είναι το οικονοµικό κόστος των 
αρνητικών επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία. Πρόσφατη µελέτη υπό την 
αιγίδα της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας έδειξε ότι αυτό το κόστος είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό 
που είχε εκτιµηθεί παλαιότερα. 
 
Η Greenpeace, ακολουθώντας τη σχετική µεθοδολογία της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας 
(Π.Ο.Υ.) και τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την ατµοσφαιρική ρύπανση, όπως αυτή 
καταµετρήθηκε από τους αρµόδιους κρατικούς φορείς, προχώρησε σε µία εκτίµηση των 
κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελλάδα. Από την 
εκτίµηση αυτή προκύπτει ότι το κόστος σε ανθρώπινες ζωές είναι συγκρίσιµο µε το αντίστοιχο 
από τα τροχαία ατυχήµατα (1.342-7.247 επιπλέον θάνατοι ετησίως λόγω βραχυχρόνιων 
και µακροχρόνιων επιπτώσεων αντίστοιχα), ενώ η αποτίµηση του κοινωνικού κόστους 
ανέρχεται σε 1,6-6,15 δις. € για τις βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες επιπτώσεις αντίστοιχα. 
 
Οι εκτιµήσεις αυτές είναι ανάλογες αυτών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου το τίµηµα της 
έκθεσης σε ρύπους είναι βαρύ επίσης. Ιδιαίτερη έµφαση µάλιστα δίνεται τα τελευταία χρόνια σε ρύπους όπως τα 
µικροσωµατίδια πετρελαϊκής προέλευσης, τα οποία θεωρούνται καρκινογόνα και τα οποία έχουν αναχθεί σε ρύπο 
προτεραιότητας. Στην Ελλάδα, οι µετρήσεις για αυτό τον ρύπο είναι λίγες και αποσπασµατικές και δείχνουν υψηλές 
συγκεντρώσεις, όχι µόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όπως θα ανέµενε κανείς, αλλά σε όλα τα αστικά κέντρα. 
 
Επειδή η κύρια αιτία της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, ιδίως τους καλοκαιρινούς µήνες, είναι η 
κυκλοφορία των οχηµάτων, η Greenpeace δίνει ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα των µεταφορών, 
ζητώντας άµεσα µέτρα για τον περιορισµό της ρύπανσης και συγκεκριµένα για: 
 

• Μείωση των διανυόµενων οχηµατοχιλιοµέτρων. 
• Μείωση της κατανάλωσης καυσίµων και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης στις µεταφορές, 

τη βιοµηχανία και τον κτιριακό τοµέα. 
• Ουσιαστική ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στα µέσα συλλογικής 

µεταφοράς, µε έµφαση στην ανάπτυξη τραµ και προαστιακού σιδηροδρόµου. 
• Ουσιαστική ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
• Ουσιαστική προστασία και ανάδειξη των περιαστικών δασών. 

 
 



  
GREENPEACE – Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΚΟΤΩΝΕΙ!        4                  

Η ρύπανση σκοτώνει! 
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΟΓΩ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
Η ρύπανση σκοτώνει. Το γεγονός αυτό έχει διαπιστωθεί πέραν πάσης αµφιβολίας ήδη από το 1952, 
όταν ένα φονικό περιστατικό “νέφους” που διήρκεσε τέσσερις µέρες, οδήγησε σε πρόωρο θάνατο 
4.000 ανθρώπους στο Λονδίνο. Αρκετά χρόνια µετά, τον Ιούλιο του 1987, ένας συνδυασµός υψηλών 
θερµοκρασιών, άπνοιας και υψηλών επιπέδων ρύπανσης οδηγούσε σε πρόωρο θάνατο τουλάχιστον 
2.000 άτοµα στην Αττική. 
 
Η ρύπανση σκοτώνει. Και τις περισσότερες φορές σκοτώνει, όχι ακαριαία, αλλά αργά, 
βασανιστικά. Στις 13.1.98, το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας παρουσίασε τα αποτελέσµατα µιας 
έρευνας για τις µακροχρόνιες συνέπειες της ρύπανσης στην υγεία των πολιτών της χώρας αυτής. Τα 
αποτελέσµατα υπήρξαν συγκλονιστικά. Κάθε χρόνο, 12.000-24.000 άτοµα στη Βρετανία 
οδηγούνται σε πρόωρο θάνατο, ενώ άλλα 14.000-24.000 άτοµα οδηγούνται εκτάκτως στα 
νοσοκοµεία, εξ αιτίας της ρύπανσης. Οι ρύποι που κατ’ εξοχήν συσχετίστηκαν µε αυτά τα 
εικαζόµενα περιστατικά είναι τα µικροσωµατίδια (ΡΜ10), το όζον και το διοξείδιο του θείου. 
 
Αν αυτά συµβαίνουν στη Βρετανία (η οποία σηµειωτέον δεν θεωρείται από τις χώρες µε τα υψηλότερα 
επίπεδα ρύπανσης και µάλιστα σε φωτοχηµικούς ρύπους όπως το όζον), τι συµβαίνει στην Ελλάδα; Τι 
συµβαίνει στην Αθήνα και τις άλλες ελληνικές πόλεις, όπου τα επίπεδα όζοντος και ΡΜ10 είναι εξόχως 
υψηλά; Ποιό είναι το τίµηµα για τη ζωή και την υγεία µας; 

 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
 
Οι άµεσες επιδράσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία είναι γνωστές από δεκαετίες, αλλά 
θεωρούνταν ότι αφορούσαν κυρίως περιπτώσεις όπου η ρύπανση είναι πάρα πολύ υψηλή, σε επίπεδα 
που σπάνια καταγράφονται στους σταθµούς µέτρησης. Όµως, επιδηµιολογικές µελέτες (δηλαδή 
µελέτες παρατήρησης σε µεγάλους πληθυσµούς), έδειξαν ότι ακόµα και τα χαµηλότερα 
επίπεδα ατµοσφαιρικής ρύπανσης έχουν άµεσες επιδράσεις στην υγεία, 
συµπεριλαµβανοµένης και αύξησης της θνησιµότητας (Κατσουγιάννη, 1996). Οι 
σηµαντικότερες επιπτώσεις στην υγεία συνοψίζονται παρακάτω: 
 
• Αύξηση των κρουσµάτων των αναπνευστικών και καρδιαγγειακών παθήσεων και επιδείνωση των 
ήδη πασχόντων απ’ αυτές. 

• Μείωση της αναπνευστικής ικανότητας των πνευµόνων. 
• Βλάβες στις αναπνευστικές διόδους και τους πνεύµονες. 
• Επιβάρυνση της λειτουργίας του καρδιαγγειακού συστήµατος, λόγω του εξαναγκασµού της καρδιάς 
και των πνευµόνων να λειτουργούν εντατικότερα. 

• Ερεθισµοί των οφθαλµών και του δέρµατος. 
• Πονοκέφαλοι, ίλιγγοι, ζαλάδες. 
• Νευρολογικές διαταραχές, δυσφορία. 
• Συνεισφορά στην ανάπτυξη ασθενειών όπως το άσθµα, η βρογχίτιδα, το εµφύσηµα και διάφορες 

µορφές καρκίνου. 
 
Πληθυσµοί σε κίνδυνο 
 
Ενώ η λογική των ορίων µιλά πάντα µε µέσους όρους και αναφέρεται σε κάποιον ιδεατό, πλην όµως 
ανύπαρκτο, “µέσο άνθρωπο”, η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Αρκετές οµάδες πληθυσµού είναι 
πιο ευάλωτες στη ρύπανση, κάποιες δε κινδυνεύουν άµεσα ακόµα και από σχετικά χαµηλά επίπεδα 
ρύπανσης. Οι πιο ευάλωτοι πληθυσµοί είναι: 
 
• Παιδιά της προεφηβικής ηλικίας. 
• Άτοµα µε άσθµα. 
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• Άτοµα που πάσχουν ήδη από χρόνιες ασθένειες του αναπνευστικού. 
• Άτοµα µε καρδιαγγειακές παθήσεις. 
• Ηλικιωµένοι (κυρίως όσοι είναι άνω των 65 ετών). 
• Έγκυες και τα έµβρυα τους. 
 
Οι σηµαντικότεροι ρύποι και οι επιπτώσεις τους 
 
Παρακάτω καταγράφουµε µερικές από τις χηµικές ουσίες που εισπνέουµε καθηµερινά. Η σειρά 
παρουσίασης τους δεν συνιστά και αξιολόγησή τους σε σχέση µε τη σοβαρότητα των επιπτώσεών 
τους για την υγεία. 
 
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 
 
Ένα πραγµατικό δηλητήριο. Είναι αέριο, χωρίς χρώµα, οσµή ή γεύση και είναι πολύ σταθερό. 
Παραµένει στην ατµόσφαιρα για 2-4 µήνες και οξειδώνεται αργά σε διοξείδιο του άνθρακα. Παράγεται 
κατά τις ατελείς καύσεις. Κύρια πηγή στις αστικές περιοχές είναι οι κινητήρες των βενζινοκίνητων 
οχηµάτων. Το CO είναι τοξικό όταν εισπνέεται, γιατί ανταγωνίζεται το οξυγόνο σε ένα από τα τέσσερα 
άτοµα σιδήρου που έχει το µόριο της αιµοσφαιρίνης. Η χηµική συγγένεια του CO είναι περίπου 240 
φορές µεγαλύτερη από του οξυγόνου, µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό της ανθρακυλαιµοσφαιρίνης, 
αντί της φυσικής οξυαιµοσφαιρίνης που µεταφέρει το οξυγόνο στους ιστούς. 
 
∆ιοξείδιο του θείου (SO2) 
 
Είναι αέριο, άχρωµο µε αισθητή οσµή και γεύση σε ένα µεγάλο εύρος συγκεντρώσεων. Παράγεται 
κατά την καύση των ορυκτών καυσίµων που περιέχουν θείο (όπως ο άνθρακας, το µαζούτ και το 
ντήζελ). Πηγές του είναι κυρίως η βιοµηχανία, η κεντρική θέρµανση και τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα. 
 
Το SO2 είναι πολύ ευδιάλυτο και γι’ αυτό απορροφάται από τα υγρά στο ανώτερο κυρίως 
αναπνευστικό σύστηµα, προκαλώντας αντίσταση στη δίοδο του αέρα (λόγω οιδήµατος) και έκκριση 
βλέννας. Το SO2 προκαλεί βρογχοστένωση, µε αποτέλεσµα τη δύσπνοια και το ρόγχο. Επιδεινώνει 
γενικά τις πνευµονικές και καρδιακές παθήσεις και αυξάνει τα επεισόδια στους πάσχοντες από άσθµα, 
χρόνια βρογχίτιδα και εµφύσηµα. Μειώνει την κανονική λειτουργία των πνευµόνων και προκαλεί 
ερεθισµό στα µάτια. 
 
Σύµφωνα µε τη Βρετανική Επιτροπή για τις Επιπτώσεις των Αέριων Ρύπων στην Υγεία 
(COMEAP), µόνο στη Βρετανία, το SO2 µπορεί να ευθύνεται για 3.500 πρόωρους θανάτους 
και 3.500 έκτακτες εισαγωγές σε νοσοκοµεία ετησίως! 
 
Εκτός από τις επιπτώσεις στην υγεία, τα οξείδια του θείου και τα αεροζόλ του θειικού οξέος που 
παράγονται απ’ αυτά παρουσία υγρασίας, διαβρώνουν τα µέταλλα, γυψοποιούν τα µάρµαρα των 
µνηµείων, προκαλούν κιτρίνισµα στα φύλλα των φυτών, ελαττώνουν την ορατότητα και επιτείνουν 
την όξινη βροχή. 
 
Οξείδια του αζώτου (NOx) 
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν κυρίως το µονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και το διοξείδιο του αζώτου (NO2). 
 
Το ΝΟ είναι αέριο, άχρωµο, µε µικρή σχετικά τοξικότητα. Σχηµατίζεται από τις καύσεις σε αρκετά 
υψηλή θερµοκρασία. Εκπέµπεται από τα αυτοκίνητα και τις θερµικές εγκαταστάσεις παραγωγής 
ενέργειας. 
 
Το NO2 είναι αέριο, µε χρώµα καφεκίτρινο και δηκτική γλυκίζουσα οσµή. Αν και εκλύεται µε τα 
καυσαέρια, θεωρείται κυρίως δευτερογενής ρύπος (παράγεται δηλαδή από την αντίδραση άλλων 
ρύπων στην ατµόσφαιρα). Το NO2 είναι πιο επικίνδυνο για την υγεία από το ΝΟ. Έχει περιορισµένη 
διαλυτότητα, γεγονός που του επιτρέπει τη διείσδυση στο κατώτερο αναπνευστικό σύστηµα. Αντιδρά 
µε την οξυαιµοσφαιρίνη και εµποδίζει την οξυγόνωση των ιστών. Αυξηµένες συγκεντρώσεις του 
επιφέρουν άµεσες επιπτώσεις όπως ερεθισµό της µύτης και των µατιών, δυσχέρεια στην αναπνοή, 
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οξεία αναπνευστική δυσφορία, πνευµονικό οίδηµα, ακόµα και το θάνατο. Επιδρά ακόµα στα φυτά, ενώ 
µε υγρασία µετατρέπεται σε νιτρικό οξύ, δρώντας διαβρωτικά επί των χρωµάτων, των µετάλλων και 
των µνηµείων. 
 
Όζον (Ο3) και άλλα φωτοοξειδωτικά 
 
Τα φωτοοξειδωτικά περιλαµβάνουν κυρίως το όζον, το υπεροξυακετυλονιτρίλιο (ΡΑΝ), το 
υπεροξυβενζολονιτρίλιο (ΡΒΝ), την ακρολεϊνη, τη φορµαλδεύδη κ.λ.π. Η ποσότητα των 
φωτοοξειδωτικών στην ατµόσφαιρα εκτιµάται συνήθως µε τη µέτρηση της συγκέντρωσης του 
όζοντος, το οποίο µαζί µε τα ΡΑΝ αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό. Τα οξειδωτικά είναι 
δευτερογενείς ρύποι και παράγονται κυρίως κατά τις φωτοχηµικές αντιδράσεις, µε πρόδροµες ουσίες 
τα NOx, τους υδρογονάνθρακες και την ηλιακή ακτινοβολία. 
 
Το όζον και τα οξειδωτικά γενικά, είναι ερεθιστικά στα µάτια, τη µύτη και το λαιµό και είναι ιδιαιτέρως 
βλαπτικά για την υγεία. Οι επιπτώσεις που γίνονται αντιληπτές περιλαµβάνουν τσούξιµο των µατιών, 
ερεθισµούς της µύτης και του λαιµού, βήχα, πονοκεφάλους και έντονο αίσθηµα κόπωσης. 
Καταστρέφει τις κυψελίδες των βρόγχων προκαλώντας µόνιµη βλάβη στις αναπνευστικές διόδους. Το 
όζον ελαττώνει την αντίσταση του οργανισµού σε λοιµώξεις. Προκαλεί βλάβες στα φύλλα των φυτών 
και στα συνθετικά ελαστικά, προσβάλει την κυτταρίνη στα υφάσµατα, ελαττώνει την αντοχή των 
υλικών και ξεθωριάζει τα χρώµατα. Τα αερολύµατα που σχηµατίζονται κατά τη διάρκεια των 
φωτοχηµικών αντιδράσεων, ελαττώνουν αισθητά την ορατότητα και δίνουν στην ατµόσφαιρα µια 
καφεκίτρινη απόχρωση που οφείλεται σε νιτρικές αλλά και θειικές ενώσεις. 
 
Μια πρόσφατη (12.1.98) µελέτη της Βρετανικής Επιτροπής για τις Επιπτώσεις των Αέριων 
Ρύπων στην Υγεία (COMEAP), έδειξε ότι, µόνο στη Βρετανία, το όζον µπορεί να ευθύνεται 
για 700-12.500 πρόωρους θανάτους και 500-9.900 έκτακτες εισαγωγές σε νοσοκοµεία 
ετησίως! 
 
Τα παιδιά είναι τα πρώτα θύµατα του όζοντος. Ο οργανισµός τους υποφέρει περισσότερο απ’ 
αυτόν των ενηλίκων. Αυτό οφείλεται τόσο στην παιδική φυσιολογία, όσο και στη διαφορετική 
συµπεριφορά των παιδιών, η οποία εκ των πραγµάτων επιβάλει µεγαλύτερη κινητικότητα. 
Συγκεκριµένα, τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα στη ρύπανση από όζον διότι: 
 
• Περνούν περισσότερο χρόνο σε ανοιχτούς χώρους απ’ ότι οι ενήλικες, ιδίως τους καλοκαιρινούς 

µήνες (οπότε και τα επίπεδα όζοντος είναι υψηλότερα). 
• Τα παιδιά αναπνέουν περισσότερους αέριους ρύπους από τους ενήλικες. Οι απαιτήσεις τους σε 
οξυγόνο είναι µεγαλύτερες και εισπνέουν αναλογικά περισσότερο αέρα ανά λεπτό. Ακόµα και όταν 
αναπαύεται, ένα παιδί εισπνέει τόσο αέρα, όσο ένας ενήλικας σε ώρα έντονης εργασίας. 

• Τα παιδιά είναι σαφώς πιο κινητικά. Ένα παιδί δύο ετών κινείται όσο και ένας αθλητής. 
• Η φυσιολογία των παιδιών και κυρίως το γεγονός ότι η απόσταση από τον λάρυγγα ως τις 
πνευµονικές κυψελίδες είναι µικρότερη, επιτρέπουν στο όζον και στους άλλους τοξικούς ρύπους να 
φθάσουν γρηγορότερα στον “τόπο του εγκλήµατος”. 

• Επειδή οι αναπνευστικές δίοδοι των παιδιών είναι στενότερες, οι επιπτώσεις από την έκθεση σε 
όζον είναι σοβαρότερες. 

• Το ανοσοποιητικό σύστηµα των παιδιών είναι λιγότερο αναπτυγµένο από των ενηλίκων και αυτό τα 
καθιστά περισσότερο ευάλωτα στη ρύπανση. 

• Τα παιδιά αντιδρούν κατά κανόνα ευκολότερα και γρηγορότερα σε αλλεργικές παθήσεις που 
σχετίζονται µε αέριους ρύπους. 

 
Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε το 1995 στο Μεξικό έδειξε ότι, µια αύξηση κατά 74 µg/m3 των 
επιπέδων του όζοντος στην ατµόσφαιρα, επέφερε αύξηση κατά 43% των περιπτώσεων νοσηλίας 
παιδιών πασχόντων από άσθµα. Όταν τα επίπεδα του όζοντος ξεπέρασαν τα 163 µg/m3  για δύο 
συνεχόµενες µέρες, ο αριθµός των εισαγωγών παιδιών µε άσθµα αυξήθηκε κατά 133%. Όσο πιο µικρά 
ήταν τα παιδιά, τόσο µεγαλύτερο ήταν το πρόβληµα. Σηµειωτέον, ότι τα επίπεδα αυτά είναι συνήθη 
σε µερικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 
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Αιωρούµενα σωµατίδια 
 
Ίσως ο πιο παρεξηγηµένος και παραµεληµένος ρύπος. ∆εκάδες έρευνες σε όλο τον κόσµο ενοχοποιούν 
τα µικροσωµατίδια όχι µόνο για αύξηση της θνησιµότητας, αλλά και για σηµαντικές µακροχρόνιες 
βλάβες στην υγεία. Επί χρόνια, υπήρχε µία σύγχυση σχετικά µε τη φύση και την επικινδυνότητα των 
σωµατιδίων, απόδειξη ότι οι διάφοροί σταθµοί µέτρησης µετρούσαν διαφορετικές παραµέτρους (άλλοι 
µετρούσαν π.χ. καπνό, άλλοι τα ολικά αιωρούµενα σωµατίδια, γνωστά ως TSP). Ως καπνός 
χαρακτηρίζονται συνήθως τα αιωρούµενα στερεά και υγρά σωµατίδια στην ατµόσφαιρα, τα οποία 
έχουν µαύρο χρώµα, µέγεθος µικρότερο από 1 µm (εκατοµµυριοστό του µέτρου) και προέρχονται από 
ατελείς καύσεις, ενώ τα στερεά και υγρά µόρια, µε διάµετρο συνήθως µέχρι 10 µm, ονοµάζονται 
αιωρούµενα σωµατίδια. Κύριες πηγές για τα αιωρούµενα σωµατίδια είναι οι βιοµηχανίες, τα αυτοκίνητα 
και η σκόνη του εδάφους. Το ακριβές µέγεθος των σωµατιδίων είναι αυτό που ενδιαφέρει από 
υγειονοµική άποψη. 
 
Οι έρευνες ενοχοποιούν κυρίως τα αιωρούµενα ατµοσφαιρικά σωµατίδια µικρής διαµέτρου (γνωστά 
και ως ΡΜ10), που εισχωρούν βαθύτερα στο αναπνευστικό σύστηµα. Τελευταία, κρίσιµα κρίνονται και 
τα σωµατίδια µε διάµετρο γύρω στα 2,5 µm (ΡΜ2.5) γι’ αυτό και σε ορισµένες χώρες, οι µετρήσεις 
σωµατιδίων αφορούν πλέον αυτές τις δύο κατηγορίες (PM10 και PM2.5). Σε ότι αφορά στα ΡΜ10, η 
κυκλοφορία των οχηµάτων και ιδιαιτέρως των πετρελαιοκίνητων φαίνεται ότι είναι η σηµαντικότερη 
πηγή (POST, 1996). Τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά µάλιστα εκπέµπουν 100 φορές 
περισσότερα σωµατίδια ανά διανυόµενο χιλιόµετρο απ΄ ότι ένα µέσο καταλυτικό 
βενζινοκίνητο όχηµα (European Centre for Environment and Health, 1997). 
 
Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι µία αύξηση των ΡΜ10 κατά 10 µg/m3 επιφέρει αύξηση της 
θνησιµότητας κατά 1%. ∆εν έχει επίσης σηµασία το αρχικό επίπεδο της ρύπανσης, αν δηλαδή πάµε 
από τα 25 µg/m3 στα 35 µg/m3 ή από τα 60 µg/m3 στα 70 µg/m3 , συγκεντρώσεις τυπικές για τον 
ευρωπαϊκό χώρο. Άλλες µελέτες έδειξαν ότι για κάθε αύξηση 10 µg/m3 των επιπέδων ΡΜ10 έχουµε 
αύξηση των εισαγωγών σε νοσοκοµεία ασθενών µε άσθµα κατά 2% (POST, 1996). Σύµφωνα µάλιστα 
µε τη Βρετανική Επιτροπή για τις Επιπτώσεις των Αέριων Ρύπων στην Υγεία (COMEAP), µόνο στη 
Βρετανία, τα ΡΜ10 µπορεί να ευθύνονται για 8.100 πρόωρους θανάτους και 10.500 
έκτακτες εισαγωγές σε νοσοκοµεία ετησίως! 
 
Στην Ευρώπη, στα πλαίσια του πολυκεντρικού ερευνητικού προγράµµατος APHEA (Air Pollution and 
Health - a European Approach), το οποίο σηµειωτέον συντονίζεται από Έλληνες επιστήµονες, 
δηµοσιεύτηκαν πρόσφατα στοιχεία για τις επιπτώσεις της ρύπανσης από ΡΜ10 και άλλους ρύπους, τα 
οποία αφορούν 15 ευρωπαϊκές πόλεις. Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει τις βραχυχρόνιες επιδράσεις της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία (Κατσουγιάννη, 1997). 
 
Πίνακας 1: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία. Ευρωπαϊκό 
Πρόγραµµα APHEA 

 
∆είκτης υγείας 

 

 
Αύξηση (%) στο δείκτη υγείας 

που σχετίζεται µε 50 µg/m3 αύξηση στους αντίστοιχους ρύπους 
 

  
Καπνός 

 
ΡΜ10 

 
SO2 

 
NO2 

 
O3 

Ολική θνησιµότητα 2,9 2,1 3,5 1,3 2,9 
Θνησιµότητα από αναπνευστικά 4 ΜΣ 2 ΜΣ 4 
Θνησιµότητα από καρδιαγγειακά 2 1 2 1 2 
Εισαγωγές στα νοσοκοµεία 
αναπνευστικών περιστατικών, 
ηλικίες 15-40 ετών 

 
2 

 
ΜΣ 

 
ΜΣ 

 
ΜΣ 

 
3,1 

Εισαγωγές στα νοσοκοµεία 
αναπνευστικών περιστατικών, 
ηλικίες 65+ ετών 

 
ΜΣ 

 
ΜΣ 

 
2 

 
ΜΣ 

 
3,8 

Εισαγωγές στα νοσοκοµεία µε κρίση 
άσθµατος 

ΜΣ - ΜΣ 2,9 ΜΣ 

Εισαγωγές στα νοσοκοµεία µε 
παροξύνσεις χρόνιας αποφρακτικής 
πνευµονοπάθειας 

 
3,5 

 
ΜΣ 

 
ΜΣ 

 
1,9 

 
4,3 

ΜΣ = Μη Στατιστικά σηµαντική αύξηση 
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Η συµβολή των ΡΜ10 σε βραχυχρόνιες βλάβες στην υγεία καταδεικνύεται µε δραµατικό τρόπο από 
µελέτες που έγιναν στις ΗΠΑ και συνοψίζονται στον Πίνακα 2 (Κατσουγιάννη, 1997). 
 
Τα αποτελέσµατα των επιδηµιολογικών ερευνών προκάλεσαν διαδικασίες αναθεώρησης των ορίων για 
τα σωµατίδια από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ), την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ. Η 
Π.Ο.Υ δέχεται πλέον ότι δεν υπάρχει κατώφλι ασφαλείας για τα αιωρούµενα σωµατίδια και 
ότι, εποµένως, αυτά µπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην υγεία από πολύ χαµηλά 
επίπεδα συγκέντρωσης στην ατµόσφαιρα. 
 
Πίνακας 2: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από σωµατίδια στην 
υγεία. Μελέτες στις ΗΠΑ 
 

 
∆είκτης υγείας 

 

 
Αύξηση (%) στο δείκτη υγείας που σχετίζεται µε 

50 µg/m3 αύξηση στα ΡΜ10 
 

Ολική θνησιµότητα 5,1 
Θνησιµότητα από αναπνευστικά 18,2 
Θνησιµότητα από καρδιαγγειακά 7,2 
Εισαγωγές στα νοσοκοµεία µε κρίση άσθµατος 9,9 
Εισαγωγές στα νοσοκοµεία αναπνευστικών περιστατικών 4,1 
Χρήση βρογχοδιασταλτικών από ασθµατικούς 15,4 
Κρίσεις άσθµατος συνολικά 15,9 

 
 
Βενζόλιο 
 
Ανήκει σ’εκείνη την κατηγορία ρύπων που µόλις αρχίζουµε να µετράµε συστηµατικά σε ορισµένες 
χώρες. Ύποπτο καρκινογένεσης στον άνθρωπο. Μπορεί να προκαλέσει αιµολυτική αναιµία, 
απλαστική αναιµία, οξεία λευχαιµία, ερεθισµούς των µατιών, επιπεφυκίτιδα, παροδική βλάβη του 
κερατοειδή, καταστολή του κεντρικού και περιφερειακού συστήµατος, υπνηλία, πολυνευρίτιδα, 
διαταραχές της ακοής, ερύθηµα, απολεπιστική δερµατίτιδα, κ.λ.π. Οι σηµαντικότερες πηγές έκλυσης 
του στην ατµόσφαιρα είναι από τα οχήµατα και από τις απώλειες κατά τη διάρκεια της µεταφοράς και 
πώλησης των υγρών καυσίµων. Τα υψηλότερα επίπεδα βενζολίου ανιχνεύονται κοντά σε βενζινάδικα 
και διυλιστήρια. ∆εν υπάρχει ασφαλές κατώφλι για το βενζόλιο. 
 
Ξυλόλιο 
 
Ανήκει κι αυτό στην κατηγορία των “νεοφανών ρύπων”. Μπορεί να προκαλέσει ερύθηµα, δερµατίτιδες 
και ξηρότητα του δέρµατος, ερεθισµό στις ανώτερες αναπνευστικές οδούς, πνευµονικό οίδηµα, τοξική 
ηπατοπάθεια, ηπατοµεγαλία, νεφρωσικό σύνδροµο, ιλίγγους, διαταραχές οράσεως, ολιγουρία, 
παραισθησίες, διαταραχές µνήµης, αδυναµία, ευερεθιστότητα, ανορεξία, δίψα, κ.λ.π. 
 
Τολουόλιο 
 
Άλλος ένας “νεοφανής ρύπος”. Μπορεί να προκαλέσει απλαστική αναιµία, ιλίγγους, διαταραχές 
ισορροπίας, ισχυρές κεφαλαλγίες, παραισθησίες, ψυχικές και οπτικές διαταραχές, ξηρότητα του 
δέρµατος, φωτοφοβία, ερεθισµούς στις ανώτερες αναπνευστικές οδούς, κ.λ.π. 
 
Κλείνοντας αυτή την αναφορά µας στις επιπτώσεις των αέριων ρύπων στην υγεία, θα άξιζε να 
συνοψίσουµε τα αποτελέσµατα από µελέτες που έγιναν στην Αθήνα (Κατσουγιάννη, 1996). 
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Πίνακας 3: Μελέτες για τις βραχυχρόνιες επιδράσεις των αέριων ρύπων στην υγεία του 
πληθυσµού της Αθήνας 
 

 
Χρονική 
περίοδος 

 

 
Ρύποι 

 
∆είκτες Υγείας 

 
Αποτέλεσµα 

 
1975-82 

 
SO2, καπνός 

 
Ολική θνησιµότητα 

 
Στατιστικά σηµαντική σχέση θνησιµότητας µε 
SO2. Σε µια πολύ ρυπασµένη µέρα παρατηρείται 
(σε σχέση µε µια σχετικά καθαρή) αύξηση 
περίπου κατά 3 θανάτους ηµερησίως ή αλλιώς 
αύξηση 10% των περιστατικών. 
 

 
1975-82 

 
SO2, καπνός 

 
Κατά αιτίες θνησιµότητα 

 
Στατιστικά σηµαντική αύξηση (16%) των 
θανάτων από αναπνευστικές αιτίες κατά τις µέρες 
υψηλής ρύπανσης, κυρίως σε ηλικιωµένα άτοµα. 
 

 
1983-87 

 
SO2, καπνός, 

Ο3 

 
Ολική θνησιµότητα 

 
Ενδείξεις συνέργειας ατµοσφαιρικών ρύπων και 
θερµοκρασίας στην επίδρασή τους στη 
θνησιµότητα. 
 

 
1984-91 

 
SO2, καπνός, 

CO 

 
Ολική θνησιµότητα 

 
Στατιστικά σηµαντική ανεξάρτητη επίδραση στην 
ολική θνησιµότητα είχαν ο καπνός και το SO2. 
Κατά τις πολύ ρυπασµένες µέρες (5%) σε σχέση 
µε τις καθαρές (5%), η θνησιµότητα αυξάνεται 
κατά 10% αν ως κριτήριο χρησιµοποιηθεί το SO2 
και 8% αν ως κριτήριο χρησιµοποιηθεί ο καπνός. 
 

 
1988 

 
CO, NO2, 
καπνός 

 
Ηµερήσιος αριθµός 
διακοµιδών και εισαγωγών 
επειγόντων αναπνευστικών 
και καρδιακών 
περιστατικών 

 
Ο αριθµός εισαγωγών επειγόντων περιστατικών 
είναι αυξηµένος τις µέρες υψηλής ρύπανσης κατά 
12 περίπου εισαγωγές καρδιακών περιστατικών 
(16%) και 10 αναπνευστικών (24%) κατά τους 
χειµερινούς µήνες. Το καλοκαίρι παρατηρείται 
µικρότερη και όχι στατιστικά σηµαντική αύξηση 
(3% και 7% αντίστοιχα). 
 

 
1984-90 

 
SO2, καπνός 

 
Ηµερήσιος αριθµός 
εισαγωγών επειγόντων 
αναπνευστικών 
περιστατικών στα 
Νοσοκοµεία “Σωτηρία” και 
“Σισµανόγλειο” 

 
Ανάµεσα στα επείγοντα αναπνευστικά 
περιστατικά, τη µεγαλύτερη αύξηση 
παρουσιάζουν οι εισαγωγές µε παρόξυνση 
άσθµατος (31%) κυρίως σε άτοµα κάτω των 65 
ετών. Ακολουθούν οι εισαγωγές µε παρόξυνση 
χρόνιας πνευµονοπάθειας κυρίως σε άτοµα άνω 
των 65 ετών (12%). 
 

 
 
Για το πρόβληµα των επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία έχουν πραγµατοποιηθεί 
µέχρι σήµερα πολλές επιστηµονικές έρευνες, που τεκµηριώνουν τις αρνητικές αυτές συνέπειες, τόσο 
µε εργαστηριακές και κλινικές προσεγγίσεις, όσο και µε επιδηµιολογικές µελέτες (Viscusi, 1993; 
Chestnut, 1995; Katsouyanni et al., 1996; Pearce, 1996; Ackermann-Liebrich et al., 1997; Braun-
Fahrlander et al., 1997; Maddison, 1997; Navrud, 1998; Ostro and Chestnut, 1998; WHO, 1998; 
Abbey et al., 1999). Η έρευνα γύρω από αυτό το κρίσιµο θέµα συνεχίζεται αµείωτη σε παγκόσµιο 
επίπεδο. 
 
Ιδιαίτερα στις επιδηµιολογικές µελέτες, η προσέγγιση των επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
γίνεται µε εκτίµηση της βραχυχρόνιας και µακροχρόνιας αύξησης της θνησιµότητας και νοσηρότητας 
του πληθυσµού που εκτίθεται σε αυτήν. 
 
Για την εκτίµηση της βραχυχρόνιας αύξησης της νοσηρότητας χρησιµοποιούνται δεδοµένα, 
όπως: αύξηση εισαγωγών σε νοσοκοµεία λόγω αναπνευστικών ή καρδιαγγειακών προβληµάτων, 
µείωση στην προσέλευση στην εργασία, παιδική βρογχίτιδα και αύξηση στις κρίσεις άσθµατος. Για την 
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εκτίµηση της µακροχρόνιας αύξησης της νοσηρότητας χρησιµοποιείται η αύξηση της χρόνιας 
βρογχίτιδας των ενηλίκων. Ο καρκίνος, κυρίως του πνεύµονα, είναι πιθανόν να αυξάνεται λόγω 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και περιλαµβάνεται έµµεσα στην αύξηση της θνησιµότητας. 
  
Η βραχυχρόνια αύξηση της θνησιµότητας σχετίζεται µε την αύξηση των θανάτων ευάλωτων 
ανθρώπων, οι οποίοι εκτίθενται για µικρά χρονικά διαστήµατα σε υψηλά επίπεδα ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης. Γι’ αυτό και οι αντίστοιχες µελέτες ασχολούνται µε την επεξεργασία χρονοσειρών αυτών 
των παραµέτρων. Η µακροχρόνια αύξηση της θνησιµότητας σχετίζεται µε τη µείωση του 
προσδοκώµενου χρόνου ζωής, λόγω συσσωρευµένων επιπτώσεων από τη µακροχρόνια έκθεση στην 
ατµοσφαιρική ρύπανση. Στην περίπτωση της µακροχρόνιας αύξησης της θνησιµότητας στις 
επιδηµιολογικές µελέτες εξετάζονται οι αλλαγές στην µακροχρόνια θνησιµότητα που σχετίζονται µε 
την αέρια ρύπανση. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι αιτίες της θνησιµότητας που εξετάζονται 
στις επιδηµιολογικές µελέτες είναι σχεδόν πάντα οι καρδιαγγειακές παθήσεις και οι παθήσεις του 
αναπνευστικού. 
 
Επίσης, µια άλλη παράµετρος που εξετάζεται σήµερα διεθνώς είναι το οικονοµικό κόστος των 
αρνητικών επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία. Πρόσφατη µελέτη υπό την αιγίδα 
της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (WHO, 1998) έδειξε ότι αυτό το κόστος είναι πολύ µεγαλύτερο 
από αυτό που είχε εκτιµηθεί παλαιότερα. 
 
Σήµερα, σχετικά µε τις αρνητικές επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία υπάρχει ένα 
κοινωνικό έλλειµµα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που έχει να κάνει µε την µειωµένη συνειδητοποίηση από 
την κοινωνία αυτού του κινδύνου. Έκφραση αυτού του γεγονότος στην ελληνική κοινωνία ήταν η 
δήλωση γνωστού πολιτικού τη δεκαετία του ΄70: «Φέρτε µου ένα νεκρό από το νέφος και τότε θα 
πάρουµε µέτρα για την αντιµετώπισή του». Αυτό συµβαίνει διότι οι επιπτώσεις δεν είναι άµεσα ορατές, 
αφού χρειάζονται αρκετά χρόνια για να γίνει δυνατός ο στατιστικός προσδιορισµός αυτών των 
αρνητικών επιπτώσεων. Άλλωστε, ένα χαρακτηριστικό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι ότι πρόκειται 
για γενικευµένη ρύπανση, αφορά δηλαδή όλο τον πληθυσµό, αφού κανείς δεν µπορεί να αποφύγει την 
έκθεση στο κοκτέϊλ των τοξικών ρύπων. Όµως, ο βαθµός συνειδητοποίησης αυτού του υπαρκτού και 
µεγάλου κινδύνου από την κοινωνία, καθώς επίσης και η διαπίστωση, ότι το «νέφος» κοστίζει ακριβά, 
αποτελούν τον σηµαντικότερο παράγοντα για τη λήψη από την πολιτεία αποφασιστικότερων µέτρων 
για την αντιµετώπισή του.  
 
Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η παρούσα εργασία, στην οποία χρησιµοποιείται η πιο πρόσφατη 
µεθοδολογία και το αντίστοιχο λογισµικό της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας για την εκτίµηση της 
βραχυχρόνιας αύξησης της θνησιµότητας στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα, λόγω των 
επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Η έλλειψη µακροχρόνιων µετρήσεων PM10 και PM2,5 

(σωµατίδια µε αεροδυναµική διάµετρο µικρότερη από 10 µm και 2,5 µm αντίστοιχα) στην Ελλάδα, που 
αποτελούν τους µόνους σχετικούς δείκτες σήµερα µακροχρόνιας έκθεσης, ήταν ο λόγος που δεν έγινε 
δυνατός ο υπολογισµός των µακροχρόνιων επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Επίσης, στην 
παρούσα µελέτη εκτιµάται το οικονοµικό κόστος στην Ελλάδα των αρνητικών επιπτώσεων της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία, µε βάση πρόσφατη αναλυτική µελέτη της Π.Ο.Υ. 
 
 



  
GREENPEACE – Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΚΟΤΩΝΕΙ!        11                  

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
 
Ακολουθήθηκε η µεθοδολογία προσέγγισης και το λογισµικό-µοντέλο (AirQ) που ανέπτυξε η 
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (WHO, 2000a; 2000b). Στη µεθοδολογία αυτή αξιοποιούνται όλα τα 
τελευταία επιστηµονικά δεδοµένα για την εκτίµηση των βραχυπρόθεσµων και µακροχρόνιων 
αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία πολλών σηµαντικών αέριων ρύπων. Για τη χρησιµοποίηση του 
µοντέλου AirQ της Π.Ο.Υ απαιτούνται πληθυσµιακά δεδοµένα, στοιχεία φυσικής κίνησης του 
πληθυσµού, στοιχεία αέριας ποιότητας και στοιχεία δεικτών σχετικής επικινδυνότητας των διαφόρων 
αέριων ρύπων για µακροχρόνια ή βραχυπρόθεσµη έκθεση. 
 
Επαρκή στοιχεία για τη χρησιµοποίηση του µοντέλου AirQ της Π.Ο.Υ. υπήρχαν µόνο για τις ευρύτερες 
περιοχές των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, γι’ αυτό και επιλέχτηκαν αυτές οι πόλεις για την εκτίµηση 
της αύξησης της θνησιµότητας λόγω ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Άλλωστε, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη 
φιλοξενούν περίπου το µισό πληθυσµό της Ελλάδος και ταυτόχρονα έχουν σηµαντικά προβλήµατα 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Παρακάτω γίνεται αναφορά όλων των δεδοµένων και στοιχείων που 
χρησιµοποιήθηκαν στο µοντέλο AirQ. 
 
Ο πληθυσµός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που χρησιµοποιήθηκαν είναι 4.000.000 και 1.000.000 
κάτοικοι αντίστοιχα, θεωρώντας ότι αυτοί οι αριθµοί είναι πιο κοντά στους πραγµατικούς πληθυσµούς 
των περιοχών αυτών. Είναι πολύ σηµαντικό και θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι η χρησιµοποίηση 
οποιουδήποτε πληθυσµού δεν αλλάζει τα τελικά αποτελέσµατα του µοντέλου AirQ, αφού ο πληθυσµός 
διαιρείται και πολλαπλασιάζεται µέσα στο υπολογιστικό µέρος του µοντέλου. Ο πληθυσµός ουσιαστικά 
επηρεάζει τους συνολικούς θανάτους για τις διάφορες αιτίες σε µία περιοχή, και τέτοια έγκυρα στοιχεία 
θανάτων κατά αιτία διατίθενται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ). 
 
Για τη χρήση του µοντέλου AirQ χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα της φυσικής κίνησης του πληθυσµού 
από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ, 2000). Αναλυτικά στοιχεία φυσικής κίνησης του 
πληθυσµού κατά νοµό υπήρχαν µόνο για το έτος 1996. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκαν τα 
στοιχεία του 1996. Τα δεδοµένα αυτά περιέχονται στον πίνακα 4. Στον πίνακα 4 φαίνονται και τα 
όποια στοιχεία υπήρχαν για τα έτη 1997 και 1998, από όπου φαίνεται ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ των ετών αυτών. 
 
Για τη χρήση του µοντέλου AirQ απαιτήθηκαν συγκεκριµένα στοιχεία ποιότητας του αέρα για την 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που να πληρούν όλα τα κριτήρια καταλληλότητας των σταθµών και 
επάρκειας των δεδοµένων τους. 
 
Έτσι, για την Αθήνα χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από 4 σταθµούς του ΠΕΡΠΑ, οι οποίοι είναι οι εξής: 
Πατησίων, Αµαρουσίου, Νέας Σµύρνης και Πειραιά. Οι σταθµοί αυτοί καλύπτουν γεωγραφικά την 
ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και πληρούν όλα τα κριτήρια καταλληλότητας. Οι αέριοι ρύποι των 
παραπάνω σταθµών, για τους οποίους υπήρχαν κατάλληλα δεδοµένα για τη χρήση του µοντέλου AirQ, 
ήταν το διοξείδιο του θείου (SO2), ο καπνός και το όζον (Ο3) σε ωριαία ή οκτάωρη βάση. Τα στοιχεία 
που χρησιµοποιήθηκαν αφορούσαν το πιο πρόσφατο έτος που υπήρχαν µετρήσεις, δηλαδή το 1999. 
Για κάθε αέριο ρύπο χρησιµοποιήθηκε ο αριθµητικός µέσος από τους τέσσερις σταθµούς και εν 
συνεχεία έγινε στατιστική επεξεργασία των αριθµητικών µέσων, καθώς επίσης και των σταθµών µε τις 
χαµηλότερες και τις υψηλότερες τιµές. 
 
Αντίστοιχα, για την Θεσσαλονίκη χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από 5 σταθµούς του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είναι οι εξής: Βενιζέλου, 25ης Μαρτίου, Λαγκαδά, Επταπυργίου, Τούµπας. 
Ανάλογα τον αέριο ρύπο υπήρχε εναλλαγή στη χρήση στοιχείων από τους σταθµούς Επταπυργίου και 
Τούµπας, ώστε να υπάρχει επάρκεια δεδοµένων. Οι αέριοι ρύποι των παραπάνω σταθµών για τη 
χρήση του µοντέλου AirQ, ήταν το διοξείδιο του θείου (SO2), τα ολικά αιωρούµενα σωµατίδια (TSP), ο 
καπνός, και το όζον (Ο3) σε ωριαία βάση. Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν αφορούσαν το πιο 
πρόσφατο έτος που υπήρχαν διαθέσιµες µετρήσεις, δηλαδή το 1997, ενώ η επεξεργασία ήταν ανάλογη 
µε αυτή των Αθηνών. 
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Πίνακας 4: ∆εδοµένα φυσικής κίνησης του πληθυσµού για τα έτη 1996-1998 
 
 1996 1997 1998 
Πληθυσµός Ελλάδας 10.475.878 10.498.836 10.518.000 
Πληθυσµός ευρύτερης περιοχής Αθηνών (που χρησιµοποιήθηκε) 4.000.000   
Πληθυσµός ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης (που 
χρησιµοποιήθηκε) 

1.000.000   

Συνολικός αριθµός θανάτων στην Ελλάδα (όλες οι αιτίες) 100.656 99.924 102.772 
Αριθµός θανάτων στην Ελλάδα από καρδιαγγειακές νόσους 51.599 51.342 52.851 
Αριθµός θανάτων στην Ελλάδα από νόσους του αναπνευστικού 5.748 5.580 6.859 
Συνολικός αριθµός θανάτων ευρύτερης περιοχής Αθηνών (όλες 
οι αιτίες)  

28.520 - - 

Συνολικός αριθµός θανάτων ευρύτερης περιοχής Αθηνών (όλες 
οι αιτίες) ανά 100.000 κατοίκους 

713 - - 

Συνολικός αριθµός θανάτων ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης 
(όλες οι αιτίες)  

7.855 - - 

Συνολικός αριθµός θανάτων ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης 
(όλες οι αιτίες) ανά 100.000 κατοίκους 

786 - - 

Αριθµός θανάτων ευρύτερης περιοχής Αθηνών από 
καρδιοαγγειακές νόσους  

14.008 - - 

Αριθµός θανάτων ευρύτερης περιοχής Αθηνών από 
καρδιοαγγειακές νόσους ανά 100.000 κατοίκους 

350 - - 

Αριθµός θανάτων ευρύτερης περιοχής Αθηνών από νόσους του 
αναπνευστικού  

1.685 - - 

Αριθµός θανάτων ευρύτερης περιοχής Αθηνών από νόσους του 
αναπνευστικού ανά 100.000 κατοίκους 

42 - - 

Αριθµός θανάτων ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης από 
καρδιοαγγειακές νόσους  

3.916 - - 

Αριθµός θανάτων ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης από 
καρδιοαγγειακές νόσους ανά 100.000 κατοίκους 

392 - - 

Αριθµός θανάτων ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης από νόσους 
του αναπνευστικού  

454 - - 

Αριθµός θανάτων ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης από νόσους 
του αναπνευστικού ανά 100.000 κατοίκους 

45 - - 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
Στους πίνακες 5-8 περιέχονται αναλυτικά τα επεξεργασµένα δεδοµένα των αέριων ρύπων για την 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπως χρησιµοποιήθηκαν στο µοντέλο AirQ της Π.Ο.Υ. 
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Πίνακας 5: ∆εδοµένα των 24ωρων συγκεντρώσεων διαφόρων σταθµών του ΠΕΡΠΑ της 
Αθήνας του έτους 1999 για τους αέριους ρύπους SO2 και ΚΑΠΝΟ 
 
Κατηγορία συγκέντρωσης των αριθµητικών µέσων των 
24ωρων τιµών (σε µg/m3) από τους σταθµούς ΠΑΤ, 
ΜΑΡ, ΣΜΥ, ΠΕΙΡ 

Αριθµός ηµερών στην αντίστοιχη κατηγορία 
συγκέντρωσης των αριθµητικών µέσων των 
24ωρων τιµών των παρακάτω αέριων ρύπων 

 SO2 ΚΑΠΝΟΣ 
< 10 28 - 
10 – 19 166 9 
20 – 29 89 20 
30 – 39 39 35 
40 – 49 8 40 
50 – 59 7 48 
60 – 69 1 46 
70 – 79 1 41 
80 – 89 - 31 
90 – 99 - 33 
100 – 109 - 16 
110 – 119 - 8 
120 – 129 - 6 
130 – 139 - 7 
140 – 149 - 6 
150 – 159 - 1 
160 – 169 - 1 
170 – 179 - 4 
180 – 189 - - 
190 – 199 - 2 
200 – 249 - - 
250 – 299 - - 
300 – 399 - - 
> 400 - - 
Ηµέρες µέτρησης έτους 339 354 
Ηµέρες µέτρησης χειµώνα 167 171 
Ηµέρες µέτρησης καλοκαιριού 172 183 
 Στατιστικά δεδοµένα των αριθµητικών 

µέσων των 24ωρων τιµών από τους 
σταθµούς ΠΑΤ, ΜΑΡ, ΣΜΥ, ΠΕΙΡ 

 SO2 ΚΑΠΝΟΣ 
Ετήσιος αριθµητικός µέσος (σε µg/m3) 20 69 
Χειµερινός αριθµητικός µέσος (σε µg/m3) 23 68 
Καλοκαιρινός αριθµητικός µέσος (σε µg/m3) 18 70 
Ετήσιο 98% (σε µg/m3) 57 123 
Ετήσια µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 71 197 
Χειµερινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 71 172 
Καλοκαιρινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 36 197 
 Στατιστικά δεδοµένα των 24ωρων τιµών του 

σταθµού µε τις χαµηλότερες τιµές στον 
αντίστοιχο αέριο ρύπο 

 SO2 (ΣΜΥ)  ΚΑΠΝΟΣ (ΣΜΥ) 
Ετήσιος αριθµητικός µέσος (σε µg/m3) 17 28 
Χειµερινός αριθµητικός µέσος (σε µg/m3) 20 34 
Καλοκαιρινός αριθµητικός µέσος (σε µg/m3) 14 24 
Ετήσιο 98% (σε µg/m3) 52 75 
Ετήσια µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 83 130 
Χειµερινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 83 130 
Καλοκαιρινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 35 71 
 Στατιστικά δεδοµένα των 24ωρων τιµών του 

σταθµού µε τις υψηλότερες τιµές στον 
αντίστοιχο αέριο ρύπο 

 SO2 (ΠΕΙΡ)  ΚΑΠΝΟΣ (ΠΑΤ) 
Ετήσιος αριθµητικός µέσος (σε µg/m3) 28 105 
Χειµερινός αριθµητικός µέσος (σε µg/m3) 30 105 
Καλοκαιρινός αριθµητικός µέσος (σε µg/m3) 26 106 
Ετήσιο 98% (σε µg/m3) 69 205 
Ετήσια µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 96 225 
Χειµερινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 96 215 
Καλοκαιρινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 69 225 
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Πίνακας 6: ∆εδοµένα των µέγιστων ωριαίων και 8ωρων συγκεντρώσεων του Ο3 διαφόρων 
σταθµών του ΠΕΡΠΑ της Αθήνας (ΠΑΤ, ΜΑΡ, ΣΜΥ, ΠΕΙΡ) του έτους 1999 
 
Κατηγορία συγκέντρωσης  Αριθµός ηµερών στην αντίστοιχη κατηγορία συγκέντρωσης 

των αριθµητικών µέσων των µέγιστων ωριαίων και 8ωρων 
τιµών 24ώρου του Ο3 

 Μέγιστη ωριαία τιµή 24ώρου 
Ο3 

(Αριθµητικοί µέσοι από τις 
µέγιστες ωριαίες τιµές 24ώρου 
των σταθµών ΠΑΤ, ΜΑΡ, ΣΜΥ, 

ΠΕΙΡ) 

Μέγιστη 8ωρη τιµη 24ώρου 
Ο3 

(Αριθµητικοί µέσοι από τις 
µέγιστες 8ωρες τιµές 

24ώρου των σταθµών ΠΑΤ, 
ΜΑΡ, ΣΜΥ, ΠΕΙΡ) 

< 10 - - 
10 – 19 - - 
20 – 29 3 4 
30 – 39 5 23 
40 – 49 18 39 
50 – 59 37 37 
60 – 69 38 44 
70 – 79 37 39 
80 – 89 43 55 
90 – 99 30 52 
100 – 109 48 33 
110 – 119 39 14 
120 – 129 18 3 
130 – 139 19 - 
140 – 149 4 - 
150 – 159 6 - 
160 – 169 2 - 
170 – 179 - - 
180 – 189 - - 
190 – 199 - - 
200 – 249 - - 
250 – 299 - - 
300 – 349 - - 
350 – 399 - - 
> 400 - - 
Αριθµός ωριαίων µετρήσεων στο έτος 347 343 
Αριθµός ωριαίων µετρήσεων το χειµώνα 176 174 
Αριθµός ωριαίων µετρήσεων το καλοκαίρι 171 169 
Ετήσιο 98% 130 115 
Ετήσια µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 163 128 
Χειµερινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 133 105 
Καλοκαιρινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 163 128 
 Στατιστικά δεδοµένα του σταθµού µε τις χαµηλότερες τιµές 

(ΠΑΤ) 
 Μέγιστη ωριαία τιµή 24ώρου 

Ο3 
Μέγιστη 8ωρη τιµή 24ώρου 

Ο3 
Ετήσιο 98% (σε µg/m3) 57 49 
Ετήσια µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 101 65 
Χειµερινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 101 65 
Καλοκαιρινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 90 61 
 Στατιστικά δεδοµένα του σταθµού µε τις υψηλότερες τιµές 

(ΜΑΡ) 
 Μέγιστη ωριαία τιµή 24ώρου 

Ο3 
Μέγιστη 8ωρη τιµή 24ώρου 

Ο3 
Ετήσιο 98% (σε µg/m3) 171 152 
Ετήσια µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 322 225 
Χειµερινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 238 164 
Καλοκαιρινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 322 225 
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Πίνακας 7: ∆εδοµένα των 24ωρων συγκεντρώσεων διαφόρων σταθµών του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης του έτους 1997 για τους αέριους ρύπους SO2, TSP και Καπνό 
 
Κατηγορία συγκέντρωσης των αριθµητικών µέσων των 
24ωρων τιµών (σε µg/m3) από τους σταθµούς ΒΕΝ, 
25ης  ΜΑΡΤ, ΛΑΓΚ & ΕΠΤΑ για το SO2 και από τους 
σταθµούς ΒΕΝ, 25ης ΜΑΡΤ, ΛΑΓΚ & ΤΟΥΜ για το TSP και 
τον καπνό 

Αριθµός ηµερών στην αντίστοιχη κατηγορία 
συγκέντρωσης των αριθµητικών µέσων των 
24ωρων τιµών των παρακάτω αέριων ρύπων 

 SO2 TSP ΚΑΠΝΟΣ 
< 10 53 - 4 
10 – 19 100 - 53 
20 – 29 89 22 69 
30 – 39 54 41 46 
40 – 49 36 90 51 
50 – 59 20 70 35 
60 – 69 7 39 35 
70 – 79 5 33 31 
80 – 89 1 17 10 
90 – 99 - 16 13 
100 – 109 - 14 4 
110 – 119 - 4 10 
120 – 129 - 5 4 
130 – 139 - 8 - 
140 – 149 - 3 - 
150 – 159 - 1 - 
160 – 169 - 1 - 
170 – 179 - - - 
180 – 189 - 1 - 
190 – 199 - - - 
200 – >400 - - - 
Ηµέρες µέτρησης έτους 365 365 365 
Ηµέρες µέτρησης χειµώνα 182 182 182 
Ηµέρες µέτρησης καλοκαιριού 183 183 183 
 Στατιστικά δεδοµένα των αριθµητικών 

µέσων των 24ωρων τιµών από τους 
σταθµούς του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

 SO2 TSP ΚΑΠΝΟΣ 
Ετήσιος αριθµητικός µέσος (σε µg/m3) 26 62 47 
Χειµερινός αριθµητικός µέσος (σε µg/m3) 36 72 62 
Καλοκαιρινός αριθµητικός µέσος (σε µg/m3) 17 51 32 
Ετήσιο 98% (σε µg/m3) 65 137 115 
Ετήσια µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 83 183 128 
Χειµερινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 83 183 128 
Καλοκαιρινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 59 121 87 
 Στατιστικά δεδοµένα των 24ωρων τιµών του 

σταθµού µε τις χαµηλότερες τιµές στον 
αντίστοιχο αέριο ρύπο 

 SO2 25 ΜΑΡΤ TSP 25 ΜΑΡ ΚΑΠ 25 
ΜΑΡΤ 

Ετήσιος αριθµητικός µέσος (σε µg/m3) 18 46 27 
Χειµερινός αριθµητικός µέσος (σε µg/m3) 25 54 37 
Καλοκαιρινός αριθµητικός µέσος (σε µg/m3) 11 36 17 
Ετήσιο 98% (σε µg/m3) 50 101 71 
Ετήσια µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 65 111 90 
Χειµερινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 65 111 90 
Καλοκαιρινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 33 85 43 
 Στατιστικά δεδοµένα των 24ωρων τιµών του 

σταθµού µε τις υψηλότερες τιµές στον 
αντίστοιχο αέριο ρύπο 

 SO2 ΒΕΝ TSP ΒΕΝ ΚΑΠΝ. ΒΕΝ 
Ετήσιος αριθµητικός µέσος (σε µg/m3) 34 75 117 
Χειµερινός αριθµητικός µέσος (σε µg/m3) 45 87 130 
Καλοκαιρινός αριθµητικός µέσος (σε µg/m3) 23 64 95 
Ετήσιο 98% (σε µg/m3) 82 175 230 
Ετήσια µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 98 224 290 
Χειµερινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 98 224 290 
Καλοκαιρινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 58 135 180 
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Πίνακας 8: ∆εδοµένα των µέγιστων ωριαίων συγκεντρώσεων του Ο3 διαφόρων σταθµών 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης του έτους 1997 
 
Κατηγορία συγκέντρωσης  Αριθµός ηµερών στην αντίστοιχη κατηγορία συγκέντρωσης 

των αριθµητικών µέσων των µέγιστων ωριαίων τιµών 24ώρου 
του Ο3 

 Μέγιστη ωριαία τιµή 24ώρου Ο3 
(Αριθµητικοί µέσοι από τις µέγιστες ωριαίες τιµές 24ώρου των 

σταθµών ΒΕΝ, 25 ΜΑΡΤ, ΛΑΓΚ, ΕΠΤΑ) 
< 10 - 
10 – 19 - 
20 – 29 6 
30 – 39 13 
40 – 49 41 
50 – 59 48 
60 – 69 75 
70 – 79 80 
80 – 89 51 
90 – 99 27 
100 – 109 18 
110 – 119 3 
120 – 129 2 
130 – 139 - 
140 – 149 - 
150 – 159 - 
160 – 169 - 
170 – 179 1 
180 – 189 - 
190 – 199 - 
200 – 249 - 
250 – 299 - 
300 – 349 - 
350 – 399 - 
> 400 - 
Αριθµός ωριαίων µετρήσεων στο έτος 8.760 
Αριθµός ωριαίων µετρήσεων το χειµώνα 4.368 
Αριθµός ωριαίων µετρήσεων το καλοκαίρι 4.392 
Ετήσιο 98% (σε µg/m3) 106 
Ετήσια µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 176 
Χειµερινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 176 
Καλοκαιρινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 121 
 Στατιστικά δεδοµένα του σταθµού ΛΑΓΚ µε τις χαµηλότερες 

τιµές για τη µέγιστη ωριαία τιµή 24ώρου Ο3 
Ετήσιο 98% (σε µg/m3) 113 
Ετήσια µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 124 
Χειµερινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 106 
Καλοκαιρινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 124 
 Στατιστικά δεδοµένα του σταθµού  ΒΕΝ µε τις υψηλότερες 

τιµές για τη µέγιστη ωριαία τιµή 24ώρου Ο3 
Ετήσιο 98% (σε µg/m3) 135 
Ετήσια µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 176 
Χειµερινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 176 
Καλοκαιρινή µέγιστη τιµή (σε µg/m3) 118 
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Για τη χρησιµοποίηση του µοντέλου AirQ της Π.Ο.Υ απαιτήθηκαν και στοιχεία δεικτών σχετικού 
κινδύνου (rr: relative risk) των διαφόρων αέριων ρύπων για βραχυπρόθεσµη έκθεση. Συγκεκριµένα 
χρησιµοποιήθηκαν οι δείκτες σχετικού κινδύνου που προτείνονται από την Π.Ο.Υ. (WHO, 2000a), 
καθώς επίσης και οι δείκτες σχετικού κινδύνου που περιέχονται σε πρόσφατες σχετικές έρευνες 
(Katsouyanni et al., 1997; Touloumi et al., 1997; Zmirou et al., 1998) και που αφορούν τις τιµές αυτών 
των δεικτών, σε ευρωπαϊκές πόλεις. Οι δείκτες αφορούσαν ολική θνησιµότητα, θνησιµότητα από 
καρδιαγγειακές νόσους και θνησιµότητα από αναπνευστικές νόσους. 
 
Στους πίνακες 9-10 περιέχονται οι δείκτες σχετικού κινδύνου της Π.Ο.Υ. και των πρόσφατων ερευνών, 
που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία (για αύξηση της συγκέντρωσης των ρύπων κατά 10 
µg/m3). Επίσης, στους πίνακες αυτούς, σε κάθε αέριο ρύπο δίνεται το άνω και κάτω όριο του 
αντίστοιχου δείκτη, που αντιστοιχούν σε 95% επίπεδο σηµαντικότητας. 
 
Πίνακας 9: ∆είκτες σχετικού κινδύνου διαφόρων αέριων ρύπων (Relative Risk) της Π.Ο.Υ. 
 
Αέριοι 
ρύποι 

Ολική θνησιµότητα Καρδιοαγγειακή 
θνησιµότητα 

Αναπνευστική 
Θνησιµότητα 

 Τιµή 
δείκτη 

Κάτω 
όριο 

Άνω 
όριο 

Τιµή 
δείκτη 

Κάτω 
όριο 

Άνω 
όριο 

Τιµή 
δείκτη 

Κάτω 
όριο 

Άνω 
όριο 

SO2 1,004 1,003 1,0048 1,012 1,008 1,02 1,01 1,006 1,014 
TSP 1,003 1,002 1,007 1,002 1,000 1,006 1,008 1,004 1,018 
ΚΑΠΝΟΣ 1,0026 1,0018 1,0034 1,004 1,002 1,008 1,008 1,004 1,014 
O3 -1h 1,0046 1,0028 1,0066 1,004 1,002 1,006 1,006 1,002* 1,1 
O3 - 8h 1,0048 1,0002 1,0075 1,004 1,002* 1,006 1,012 1,0044 1,0199 
Πηγή: WHO, 2000a 
 
* Οι τιµές µε (*) που χρησιµοποιήθηκαν στο µοντέλο, είναι διορθωµένες και ελάχιστα µεγαλύτερες από τις τιµές της Π.Ο.Υ, διότι 
οι τελευταίες έδιναν υπερβολικά µεγάλη και µη ρεαλιστική θνησιµότητα.  
 
 
Πίνακας 10: ∆είκτες σχετικού κινδύνου διαφόρων αέριων ρύπων (Relative Risk) από 
πρόσφατες έρευνες σε ευρωπαϊκές πόλεις 
 
Αέριοι 
ρύποι 

Ολική θνησιµότητα Καρδιοαγγειακή 
θνησιµότητα 

Αναπνευστική 
Θνησιµότητα 

 Τιµή 
δείκτη 

Κάτω 
όριο 

Άνω 
όριο 

Τιµή 
δείκτη 

Κάτω 
όριο 

Άνω 
όριο 

Τιµή 
δείκτη 

Κάτω 
όριο 

Άνω 
όριο 

SO2 1,007 1,004 1,01 1,008 1,002 1,012 1,01 1,006 1,014 
TSP - - - 1,002 1,001* 1,006 1,006 1,001* 1,018 
ΚΑΠΝΟΣ 1,0058 1,0042 1,0074 1,004 1,002 1,008 1,008 1,004 1,014 
O3 - 1h  1,0058 1,002 1,0098 1,004 1,002 1,006 1,008 1,004 1,012 
Πηγή: Katsouyanni et al., 1997; Touloumi et al., 1997; Zmirou et al., 1998 
 
* Οι τιµές µε (*) που χρησιµοποιήθηκαν στο µοντέλο, είναι διορθωµένες και ελάχιστα µεγαλύτερες από τις τιµές της Π.Ο.Υ, διότι 
οι τελευταίες έδιναν υπερβολικά µεγάλη και µη ρεαλιστική θνησιµότητα.  
 
Τέλος, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή δεν εκτιµήθηκαν οι µακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία για µακροχρόνια έκθεση, που θα είχε σίγουρα µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον, αφού είναι µεγαλύτερες από τις βραχυχρόνιες επιπτώσεις. Αυτό έγινε διότι οι µόνοι αέριοι 
ρύποι που θα µπορούσε να γίνει ήταν τα σωµατίδια µικρότερα από 10 µικρά (PM10) και τα σωµατίδια 
µικρότερα από 2,5 µικρά (PM2,5), αφού µόνο για αυτούς τους ρύπους υπάρχουν σήµερα δείκτες 
σχετικής επικινδυνότητας της Π.Ο.Υ. (WHO, 2000a). Όµως, για αυτούς τους αέριους ρύπους δεν 
υπάρχουν συστηµατικές µακροχρόνιες µετρήσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που θα µπορούσαν 
να χρησιµοποιηθούν µε αξιοπιστία. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
 
Από την όλη επεξεργασία των δεδοµένων και µε τη χρησιµοποίηση του µοντέλου AirQ εκτιµήθηκαν οι 
επιπλέον θάνατοι στην Αθήνα το 1999 και τη Θεσσαλονίκη το 1997, λόγω ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 
 
Συγκεκριµένα, στον πίνακα 12 περιέχεται η εκτίµηση των επιπλέον συνολικά θανάτων, των επιπλέον 
θανάτων από καρδιοαγγειακές νόσους και των επιπλέον θανάτων από αναπνευστικές νόσους, λόγω 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης το 1999 στην Αθήνα και το 1997 στη Θεσσαλονίκη, µε βάση το µοντέλο 
AirQ της Π.Ο.Υ. και τους δείκτες σχετικού κινδύνου διαφόρων αέριων ρύπων (Relative Risk) της 
Π.Ο.Υ. 
 
Στον πίνακα 13 περιέχεται η εκτίµηση των επιπλέον συνολικά θανάτων, των επιπλέον θανάτων από 
καρδιοαγγειακές νόσους και των επιπλέον θανάτων από αναπνευστικές νόσους, λόγω ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης το 1999 στην Αθήνα και το 1997 στη Θεσσαλονίκη, µε βάση το µοντέλο AirQ της Π.Ο.Υ. και 
τους πρόσφατους δηµοσιευµένους δείκτες σχετικού κινδύνου διαφόρων αέριων ρύπων (Relative Risk) 
από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. 
 
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι επιπλέον θάνατοι που περιέχονται στους παραπάνω 
πίνακες για κάθε αέριο ρύπο δεν αθροίζονται για να εκτιµηθεί η συνολικά επιπλέον 
θνησιµότητα λόγω ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Kάθε αέριος ρύπος αποτελεί ένα δείκτη των 
επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και δίνει µια εκτίµηση της επιπλέον 
θνησιµότητας λόγω ατµοσφαιρικής ρύπανσης, αφού ως γνωστόν υπάρχει συσχέτιση και 
συνέργεια µεταξύ πολλών αέριων ρύπων. 
 
Από το σύνολο των αέριων ρύπων αντιπροσωπευτικότερα θεωρούνται τα µικροσωµατίδια - PM10 
(Pope et al., 1995; WHO, 1999, Κατσουγιάννη, 2000), αφού λόγω των µικρών διαστάσεών τους 
µπορούν να εισέρχονται στα βαθύτερα τµήµατα του αναπνευστικού συστήµατος και να προκαλούν 
βλάβες. Τα PM10 χρησιµοποιούνται στις περισσότερες επιδηµιολογικές µελέτες ως δείκτης των 
επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, παρόλο που οι φωτοχηµικοί αέριοι ρύποι είναι αιτία 
ανεξάρτητων επιπρόσθετων αρνητικών επιπτώσεων (WHO,1999). Στις πόλεις που βρίσκονται σε 
µεγάλα γεωγραφικά πλάτη, δεν έχει σηµαντική φωτοχηµική ρύπανση, στις περιοχές της νότιας 
Ευρώπης όµως, οι επιπρόσθετες αυτές επιπτώσεις µπορεί να είναι σηµαντικές. Επειδή για την παρούσα 
µελέτη δεν υπήρχαν επαρκείς µετρήσεις των PM10, ο καλύτερος δείκτης ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης από τους διαθέσιµους ρύπους ήταν ο καπνός. 
 
Έτσι, στον πίνακα 14 περιέχεται η συνολική εκτίµηση των συνολικά επιπλέον θανάτων, των επιπλέον 
θανάτων από καρδιοαγγειακές νόσους και των επιπλέον θανάτων από αναπνευστικές νόσους, λόγω 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης το 1999 στην Αθήνα και το 1997 στη Θεσσαλονίκη, µε βάση το µοντέλο 
AirQ της Π.Ο.Υ. και τα αποτελέσµατα από τον πιο αντιπροσωπευτικό διαθέσιµο αέριο ρύπο, τον 
καπνό. 
 
Επίσης, στον πίνακα 14 περιέχεται η εκτίµηση των επιπλέον θανάτων λόγω ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
για το σύνολο της Ελλάδος το 1999 µε βάση την εξής συντηρητική υπόθεση. Ο πληθυσµός Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης είναι περίπου ο µισός της Ελλάδας. Οι αρνητικές επιπτώσεις της αέριας ρύπανσης στο 
υπόλοιπο µισό του πληθυσµού της Ελλάδος, που διαβιεί στο συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος του σε 
πόλεις µε προβλήµατα αέριας ρύπανσης, σχετιζόµενης κυρίως µε υψηλές συγκεντρώσεις καπνού και 
µικροσωµατιδίων (Κυρκίτσος και Ψωµάς 1998), εκτιµάται ότι είναι τουλάχιστον το 50% από ότι στην 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
 



  
GREENPEACE – Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΚΟΤΩΝΕΙ!        19                  

Πίνακας 12: Εκτίµηση επιπλέον θανάτων λόγω βραχυχρόνιων επιπτώσεων της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης το 1999 στην Αθήνα και το 1997 στη Θεσσαλονίκη, µε βάση το 
µοντέλο AirQ της Π.Ο.Υ. και τους δείκτες σχετικού κινδύνου διαφόρων αέριων ρύπων 
(Relative Risk) της Π.Ο.Υ. 
 
Αέριοι 
ρύποι 

Επιπλέον συνολικά θάνατοι 
στην Αθήνα 

Επιπλέον θάνατοι στην 
Αθήνα από καρδιαγγειακές 

νόσους  

Επιπλέον θάνατοι στην 
Αθήνα από νόσους του 

αναπνευστικού  
 Πιθανός 

αριθµός 
Κάτω 
όριο 

Άνω 
όριο 

Πιθανός 
αριθµός 

Κάτω 
όριο 

Άνω 
όριο 

Πιθανός 
αριθµός 

Κάτω 
όριο 

Άνω 
όριο 

SO2 168 126 201 244 164 402 25 15 34 
ΚΑΠΝΟΣ 458 319 596 343 174 669 80 41 136 
O3 -1h 1.013 626 1.431 435 221 642 77 27 731 
O3 - 8h 865 37 1.327 356 180 526 122 47 192 
Αέριοι 
ρύποι 

Επιπλέον συνολικά θάνατοι 
στη Θεσσαλονίκη 

Επιπλέον θάνατοι στη 
Θεσσαλονίκη από 

καρδιαγγειακές νόσους  

Επιπλέον θάνατοι στη 
Θεσσαλονίκη από νόσους 
του αναπνευστικού  

 Πιθανός 
αριθµός 

Κάτω 
όριο 

Άνω 
όριο 

Πιθανός 
αριθµός 

Κάτω 
όριο 

Άνω 
όριο 

Πιθανός 
αριθµός 

Κάτω 
όριο 

Άνω 
όριο 

SO2 66 49 79 97 65 159 9 6 13 
TSP 131 88 299 44 22 129 19 10 42 
ΚΑΠΝΟΣ 85 59 110 65 33 127 15 7 25 
O3 -1h 228 140 323 99 50 147 17 6 177 

 
 
 
Πίνακας 13: Εκτίµηση επιπλέον θανάτων λόγω βραχυχρόνιων επιπτώσεων της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης το 1999 στην Αθήνα και το 1997 στη Θεσσαλονίκη µε βάση το 
µοντέλο AirQ της Π.Ο.Υ. και τους πρόσφατους δηµοσιευµένους δείκτες σχετικού κινδύνου 
διαφόρων αέριων ρύπων (Relative Risk) από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις 
 
Αέριοι 
ρύποι 

Επιπλέον συνολικά θάνατοι 
στην Αθήνα 

Επιπλέον θάνατοι στην 
Αθήνα από καρδιαγγειακές 

νόσους  

Επιπλέον θάνατοι στην 
Αθήνα από νόσους του 

αναπνευστικού  
 Πιθανός 

αριθµός 
Κάτω 
όριο 

Άνω 
όριο 

Πιθανός 
αριθµός 

Κάτω 
όριο 

Άνω 
όριο 

Πιθανός 
αριθµός 

Κάτω 
όριο 

Άνω 
όριο 

SO2 293 168 416 164 41 244 25 15 34 
ΚΑΠΝΟΣ 1.002 733 1.266 343 174 669 80 41 136 
O3 -1h 1.266 450 2.072 435 221 642 101 52 147 
Αέριοι 
ρύποι 

Επιπλέον συνολικά θάνατοι 
στη Θεσσαλονίκη 

Επιπλέον θάνατοι στη 
Θεσσαλονίκη από 

καρδιαγγειακές νόσους  

Επιπλέον θάνατοι στη 
Θεσσαλονίκη από νόσους 
του αναπνευστικού  

 Πιθανός 
αριθµός 

Κάτω 
όριο 

Άνω 
όριο 

Πιθανός 
αριθµός 

Κάτω 
όριο 

Άνω 
όριο 

Πιθανός 
αριθµός 

Κάτω 
όριο 

Άνω 
όριο 

SO2 114 66 162 65 16 97 9 6 13 
TSP    44 22 129 15 3 42 
ΚΑΠΝΟΣ 187 136 237 65 33 127 15 7 25 
O3 -1h 285 101 470 99 50 147 22 11 33 
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Πίνακας 14: Εκτίµηση επιπλέον θανάτων λόγω βραχυχρόνιων επιπτώσεων της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα το 1999, στη Θεσσαλονίκη το 1997 και για το 
σύνολο της Ελλάδας το 1999, όπως υπολογίσθηκαν µε βάση το µοντέλο AirQ της Π.Ο.Υ. 
 
 Ελάχιστοι επιπλέον 

συνολικά θάνατοι  
 

Πιθανός αριθµός 
(διακύµανση) 

Ελάχιστοι επιπλέον θάνατοι 
από καρδιαγγειακές νόσους 

 
Πιθανός αριθµός 

(διακύµανση) 

Ελάχιστοι επιπλέον θάνατοι 
από νόσους του 
αναπνευστικού 
Πιθανός αριθµός 

(διακύµανση) 
 
Αθήνα 1999 
 

 
730 

(319 – 1.266) 

 
343 

(174 - 669) 

 
80 

(41 - 136) 
 
Θεσσαλονίκη 
1997 
 

 
136 

(59 - 237) 

 
65 

(33 - 127) 

 
15 

(7 - 25) 

Εκτίµηση 
Ελλάδα  
1999 
 

 
1.342 

(586 – 2.328) 

 
632 

(321 – 1.234) 

 
148 

(74 - 250) 

 
 
Εκτιµάται, ότι τα αποτελέσµατα του πίνακα 14 σαφώς υποεκτιµούν σηµαντικά τους επιπλέον θανάτους 
λόγω ατµοσφαιρικής ρύπανσης για τους εξής λόγους: 
 
• Έχουν ληφθεί υπόψη µόνο οι βραχυχρόνιες επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και όχι οι 

µακροχρόνιες. 
 
• Από τους διαθέσιµους αέριους ρύπους ο καπνός, που θεωρήθηκε ο πιο κατάλληλος δείκτης, 
περιέχει µόνο τα µαύρα και αναπνεύσιµα (µε διαστάσεις µικρότερες από 10 µm) σωµατίδια και όχι 
όλα τα αναπνεύσιµα σωµατίδια (PM10) που βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα και έχουν σαφώς 
µεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις. Ενδεικτικές µετρήσεις των PM10 σε διάφορες µικρές πόλεις της 
Ελλάδας και εκτίµηση για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σύνολο Ελλάδας περιέχονται στον πίνακα 15. 

 
• Με επιλογή του καπνού ως δείκτη ατµοσφαιρικής ρύπανσης, δεν λαµβάνονται υπόψη οι 
ανεξάρτητες επιπρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις των φωτοχηµικών αέριων ρύπων, ο 
σηµαντικότερος εκ των οποίων το Ο3 βρίσκεται σε σηµαντικά επίπεδα σε όλη της Ελλάδα 
(Κυρκίτσος και Ψωµάς, 1998). Ένδειξη αυτής της υποεκτίµησης είναι το γεγονός ότι στους πίνακες 
12-13 υπολογίζεται σαφώς µεγαλύτερη θνησιµότητα (υπερδιπλάσια) µε βάση το Ο3-1h σε σχέση µε 
τον καπνό. Επίσης, στον πίνακα 15 επιβεβαιώνεται το σηµαντικό επίπεδο του Ο3-1h σε διάφορες 
µικρές πόλεις της Ελλάδας. 

 
• Η υπόθεση ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στις διάφορες πόλεις της 
Ελλάδας είναι το ήµισυ των επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, είναι µια µάλλον συντηρητική υπόθεση, αφού έχουν µετρηθεί σηµαντικά επίπεδα 
διαφόρων αέριων ρύπων σε όσες πόλεις έχουν γίνει µετρήσεις (Κυρκίτσος και Ψωµάς, 1998). 

 
Στον πίνακα 15 περιέχονται τα επίπεδα του καπνού, των PM10 και των TSP σε διάφορες µικρές πόλεις 
της Ελλάδας, τις µόνες που έχουν πραγµατοποιηθεί κάποιες µετρήσεις των TSP, των PM10 και του 
καπνού ταυτόχρονα. Παρατηρούµε, ότι τα PM10 είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τον καπνό και 
ταυτόχρονα αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των TSP, γεγονότα που αποτελούν σηµαντική ένδειξη 
για πιθανή ανάλογη εικόνα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Επίσης, στον πίνακα 15 περιέχεται και 
εκτίµηση για το επίπεδο των PM10 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σύνολο Ελλάδας, καθώς επίσης και 
ωριαίες µετρήσεις του Ο3 σε διάφορες µικρές πόλεις της Ελλάδας, οι οποίες βρίσκονται σε σηµαντικό 
έως υψηλό επίπεδο.  
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Πίνακας 15: Επίπεδα ατµοσφαιρικών αέριων ρύπων σε µικρές πόλεις της Ελλάδας την 
περίοδο 1996-97 (µέσες 24ωρες συγκεντρώσεις σε µg/m3 για καπνό, PM10 και TSP και 
µέγιστη 24ωρη συγκέντρωση σε µg/m3 για το Ο3) 
 
 Καπνός PM10 TSP O3 
 1η Π 2η Π 1η Π 2η Π 1η Π 2η Π 1η Π 2η Π 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
1η Περίοδος 24/1/96-22/2/96 
2η Περίοδος 30/7/96-26/8/96 

 
48 

 
32 

 
110 

 
72 

 
117 

 
109 

 
55 

 
76 

ΒΕΡΟΙΑ 
1η Περίοδος 22/2/96-28/3/96 
2η Περίοδος 16/8/96-26/9/96 

 
60 

 
40 

 
105 

 
43 

 
156 

 
93 

 
44 

 
70 

Ε∆ΕΣΣΑ 
1η Περίοδος 28/3/96-29/4/96 
2η Περίοδος 1/10/96-4/11/96 

 
52 

 
66 

 
94 

 
39 

 
111 

 
105 

 
84 

 
107 

ΚΙΛΚΙΣ 
1η Περίοδος 7/5/96-3/6/96 
2η Περίοδος 4/11/96-8/12/96 

 
18 

 
48 

 
68 

 
29 

 
85 

 
78 

 
87 

 
61 

ΣΕΡΡΕΣ 
1η Περίοδος 7/6/96-2/7/96 
2η Περίοδος 9/12/96-14/1/97 

 
54 

 
68 

 
89 

 
57 

 
131 

 
250 

 
74 

 
59 

ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ 
1η Περίοδος 8/7/96-30/7/96 
2η Περίοδος 24/1/97-18/2/97 

 
27 

 
58 

 
117 

 
64 

 
163 

 
263 

 
77 

 
121 

Μέσος όρος των έξι πόλεων και 
για τις δύο περιόδους 

 
48 

 
74 

 
138 

 
76 

ΑΘΗΝΑ µέση ετήσια 1999 * 
 
ΑΘΗΝΑ 1998 ** 

69   
 

136 

  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ µέση ετήσια 
1997 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1998 ** 

47  
 

184 

62 38 

ΕΛΛΑ∆Α 1996  ~50 
(Εκτίµηση) 

  

Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε 1998, ∆ήµος Θεσσαλονίκης 1997, ΥΜΑΘ 1997 
*  Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε 2000 
** Πηγή: Greenpeace 1998 
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Πίνακας 16: Αποτελέσµατα µετρήσεων ΡΜ10 από την κινητή µονάδα Airlab της Greenpeace 
 

 
Θέση µέτρησης 

 
Ηµεροµηνία 

 
Ώρες 

ΡΜ10 
Μέση τιµή περιόδου 

µέτρησης 
(µg/m3) 

ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Ακαδηµίας 12.6.98 08:00-15:00 106,9 
Ακαδηµίας 15.6.98 08:30-14:00 125,4 
Ακαδηµίας 16.6.98 08:00-20:30 98,9 
Ακαδηµίας 17.6.98 08:00-14:00 102,0 

Πατησίων/Αγ.Μελετίου 18.6.98 08:30-20:30 68,8 
Πατησίων/Αγ.Μελετίου 19.6.98 08:30-20:00 45,3 
Πατησίων/Αγ.Μελετίου 22.6.98 08:00-14:00 47,8 
Πατησίων/Αγ.Μελετίου 23.6.98 12:30-20:00 54,1 

Κηφισίας 24.6.98 10:30-17:00 194,5 
Κηφισίας 25.6.98 10:30-17:00 248,0 
Κηφισίας 26.6.98 10:30-18:30 139,1 

Λεωφ. Αλεξάνδρας 29.6.98 08:30-14:00 91,9 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 30.6.98 08:30-20:00 105,6 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 01.7.98 08:00-14:00 258,8 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 02.7.98 08:30-20:00 281,8 
Μεσογείων/ΕΡΤ 03.7.98 10:00-18:00 264,5 
Μεσογείων/ΕΡΤ 06.7.98 10:00-17:00 104,6 
Θρακοµακεδόνες 07.7.98 11:30-16:30 82,9 
Π. Ράλλη/Πειραιώς 08.7.98 08:30-14:00 108,0 
Π. Ράλλη/Πειραιώς 09.7.98 08:30-20:00 140,5 
Π. Ράλλη/Πειραιώς 10.7.98 08:30-14:00 95,6 

Οµόνοια 10.7.98 14:39-19:00 185,5 
Πειραιάς-∆ηµοτικό Θέατρο 13.7.98 08:30-14:00 187,4 
Πειραιάς-∆ηµοτικό Θέατρο 14.7.98 08:00-20:00 142,5 
Πειραιάς-∆ηµοτικό Θέατρο 15.7.98 08:00-14:00 134,5 

 
Μέση τιµή για Αθήνα-Πειραιά 

 

 
136,59 

    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Βασ. Όλγας 21.7.98 08:00-14:00 113,9 
Βασ. Όλγας 22.7.98 08:30-14:00 202,8 
Τσιµισκή 23.7.98 08:00-20:00 161,7 
Τσιµισκή 24.7.98 08:00-14:00 225,3 
Τσιµισκή 27.7.98 08:00-15:30 185,3 
Λαγκαδά 28.7.98 08:00-14:00 208,4 
Λαγκαδά 29.7.98 08:00-14:00 195,4 

 
Μέση τιµή για Θεσσαλονίκη 

 

 
184,28 

 
 
Για να συγκριθούν τα αποτελέσµατα και οι εκτιµήσεις του πίνακα 14, στον πίνακα 17 περιέχονται τα 
αποτελέσµατα από µελέτη της Π.Ο.Υ. (WHO, 1998), όπου υπολογίσθηκαν η µακροχρόνια αύξηση της 
θνησιµότητας και νοσηρότητας στην Αυστρία, την Γαλλία και την Ελβετία, και έγινε επίσης οικονοµική 
αποτίµηση του κόστους των επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία. Στη µελέτη αυτή, 
ως δείκτης ατµοσφαιρικής ρύπανσης χρησιµοποιήθηκαν τα PM10, αφού υπήρχαν επαρκείς µετρήσεις 
και στις τρεις χώρες. Στην αποτίµηση του κόστους συµπεριλαµβάνονται το χάσιµο ηµερών εργασίας, η 
επιβάρυνση του συστήµατος υγείας, η µείωση του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος και το κόστος των 
απωλειών τόσων ζωών. 
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Πίνακας 17: Μακροχρόνια αύξηση της θνησιµότητας και εκτιµούµενο οικονοµικό κόστος 
λόγω των επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία το 1996 στην Αυστρία, 
Γαλλία και Ελβετία µε βάση τα PM10 

 
 Αυστρία Γαλλία Ελβετία 
Πληθυσµός 1996 8.060.000 58.260.000 7.080.000 
Μέση ετήσια συγκέντρωση PM10 σε µg/m3 26 23,5 21,4 
Μακροχρόνια αύξηση θνησιµότητας το 1996 
(ενήλικες > 30 ετών) 

5.576 
(3.370-7.813) 

31.692 
(19.202-44.369) 

3.314 
(1.986-4.651) 

Κόστος αύξησης θνησιµότητας το 1996 σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

5.019 
(3.033-7.031) 

28.523 
(17.282-39.932) 

2.983 
(1.787-4.186) 

Κόστος αύξησης θνησιµότητας το 1996 σε ΕΥΡΩ 
ανά κάτοικο  

622 
(376-872) 

489 
(297-685) 

421 
(252-591) 

Κόστος αύξησης νοσηρότητας το 1996 σε εκατ. 
ΕΥΡΩ 

1.669 
(396-3.044) 

10.335 
(2.760-18.537) 

1.188 
(314-2.134) 

Κόστος αύξησης νοσηρότητας το 1996 σε ΕΥΡΩ 
ανά κάτοικο 

207 
(49-377) 

177 
(47-318) 

168 
(44-301) 

Συνολικό κόστος ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην 
υγεία το 1996 σε εκατ. ΕΥΡΩ 

6.688 
(3.429-10.075) 

38.858 
(20.042-58.469) 

4.171 
(2.101-6.319) 

Συνολικό κόστος ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην 
υγεία σε ΕΥΡΩ ανά κάτοικο το 1996 

829 
(425-1.249) 

666 
(344-1.003) 

589 
(296-892) 

Πηγή: WHO, 1998 
 
Με βάση τα δεδοµένα της παραπάνω έκθεσης (WHO, 1998), στον πίνακα 18 επιχειρείται µία κατ’ 
αναλογία εκτίµηση της µακροχρόνιας αύξησης της θνησιµότητας και της νοσηρότητας στην Ελλάδα, 
καθώς επίσης και µία εκτίµηση της τάξης µεγέθους του κόστους των αρνητικών επιπτώσεων της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία. 
 
Πίνακας 18: Εκτίµηση της µακροχρόνιας αύξησης της θνησιµότητας και νοσηρότητας στην 
Ελλάδα και εκτιµούµενο οικονοµικό κόστος λόγω των επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης στην υγεία 
 
 ΕΛΛΑ∆Α 

Βραχυχρόνιες επιπτώσεις 
Υπολογισµοί µε βάση το 

µοντέλο AirQ 

ΕΛΛΑ∆Α 
Μακροχρόνιες επιπτώσεις 
Υπολογισµοί µε βάση τη 
µελέτη της Π.Ο.Υ., 1998 

Πληθυσµός (1996) 10.476.000 10.476.000 
Μέση ετήσια συγκέντρωση PM10 σε µg/m3 ~50 

(εκτίµηση) 
~50 

(εκτίµηση) 
Μακροχρόνια αύξηση θνησιµότητας 
(ενήλικες > 30 ετών) 

1.342 
(586 – 2.328) 

7.247 
(4.380-10.155) 

Ετήσιο κόστος αύξησης µακροχρόνιας 
θνησιµότητας σε δις € 

1,21* 
(0,53-2,09) 

4,37 
(2,64-6,15) 

Ετήσιο κόστος αύξησης θνησιµότητας σε χιλ. € 
ανά κάτοικο  

0,12 
(0,05-0,2) 

0,42 
(0,25-0,59) 

Ετήσιο κόστος αύξησης νοσηρότητας σε δις €. 0,40** 
(0,18-0,69) 

1,78 
(0,49-3,13) 

Ετήσιο κόστος αύξησης νοσηρότητας σε χιλ. € 
ανά κάτοικο 

0,04 
(0,02-0,06) 

0,17 
(0,05-0,3) 

Συνολικό ετήσιο κόστος ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης στην υγεία σε δις € 

1,6 
(0,7-2,78) 

6.15 
(3,13-9,29) 

Συνολικό ετήσιο κόστος ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης στην υγεία σε χιλ. € ανά κάτοικο  

0,15 
(0,07-0,26) 

0,59 
(0,29-0,89) 

 
* Χρησιµοποιήθηκε το ποσό των 0,9 εκατ. ΕΥΡΩ ανά περίπτωση που προτείνει η Π.Ο.Υ., το ποσό δηλαδή που είναι διατεθειµένη 
η κοινωνία να πληρώσει προκειµένου να αποτρέψει τη θνησιµότητα (WHO, 1998). 
** Θεωρείται ότι το κόστος της νοσηρότητας αποτελεί τουλάχιστον το 33% του κόστους της θνησιµότητας (WHO, 1998) 
 
Από την όλη επεξεργασία διαπιστώνεται, ότι η βραχυχρόνια αύξηση της θνησιµότητας λόγω 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης υπερβαίνει τους 1.342 θανάτους ανά έτος, ενώ µια πρώτη 
εκτίµηση της µακροχρόνιας αύξησης της θνησιµότητας, που απορρέει από την µελέτη της 
Π.Ο.Υ. και που είναι και αυτή µάλλον υποεκτιµηµένη, είναι 7.247 θάνατοι ανά έτος. 
Παρατηρούµε, ότι η ετήσια αύξηση της θνησιµότητας, λόγω της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, είναι της 
ίδιας τάξης µεγέθους ή µεγαλύτερη µε τους θανάτους από τα τροχαία ατυχήµατα. 
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Επίσης, µε βάση τη µελέτη της Π.Ο.Υ., εκτιµάται ότι το συνολικό κόστος των βραχυχρόνιων 
επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία αγγίζει τα 1,6 δις €/έτος, ενώ η 
εκτίµηση για τις µακροχρόνιες επιπτώσεις το ανεβάζει σε 6,15 δις €/έτος. 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Από την όλη επεξεργασία των δεδοµένων, µε βάση τη µεθοδολογία και το µοντέλο της Π.Ο.Υ., 
µπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω συµπεράσµατα: 
 
• Λόγω των βραχυχρόνιων αρνητικών επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην 
υγεία υπολογίζονται σηµαντικοί αριθµοί επιπλέον θανάτων, τόσο στην Αθήνα και στην 
Θεσσαλονίκη, όσο και σε εθνικό επίπεδο, που όµως είναι σαφώς υποεκτιµηµένοι. Οι αριθµοί αυτοί 
των επιπλέον θανάτων λόγω ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι στην Αθήνα 730 (µε διακύµανση από 
319 έως 1.266 για επίπεδο σηµαντικότητας 95%), στη Θεσσαλονίκη 136 (59-236) και σε όλη 
την Ελλάδα 1.342 (586-2.328). 

 
• Οι παραπάνω υποεκτιµηµένοι επιπλέον θάνατοι λόγω ατµοσφαιρικής ρύπανσης που 
υπολογίσθηκαν στην Ελλάδα, είναι συγκρίσιµοι µε τους θανάτους από τροχαία ατυχήµατα. 

 
• Από τις λίγες µετρήσεις του PM10 σε µικρές πόλεις της Ελλάδας παρατηρούµε σαφείς ενδείξεις 
ότι το επίπεδο των PM10 στις ελληνικές πόλεις είναι κατά πάσα πιθανότητα υψηλότερο 
από τα 50 µg/m3, που αποτελεί την κατευθυντήρια τιµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι’ αυτόν τον 
ρύπο. 

 
• Με βάση λεπτοµερή µελέτη της Π.Ο.Υ. για Αυστρία, Γαλλία και Ελβετία, έγινε µια εκτίµηση για 
την Ελλάδα της ετήσιας µακροχρόνιας αύξησης της θνησιµότητας σε 7.247 (4.380-
10.155), η οποία πιθανόν να είναι ακόµη µεγαλύτερη, αφού βασίσθηκε στο επίπεδο του PM10 της 
Αυστρίας που είναι 26 µg/m3 (µέση ετήσια τιµή), ενώ στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι υψηλότερο 
από 50 µg/m3. 

 
• Με βάση την παραπάνω µελέτη της Π.Ο.Υ. το ετήσιο κόστος της βραχυχρόνιας αύξησης της 
θνησιµότητας στην Ελλάδα αγγίζει τα 1,21 δις € (0,53-2,09 δις €), ενώ για τις 
µακροχρόνιες επιπτώσεις εκτιµάται σε 4,37 δις € (2,64-6,15 δις €). Αντίστοιχα, η εκτίµηση 
του ετήσιου κόστους της βραχυχρόνιας αύξησης της νοσηρότητας στην Ελλάδα είναι 
0,40 δις € (0,18-0,69 δις €) και της µακροχρόνιας 1,78 δις € (0,49-3,13 δις €). 

 
• Με βάση τα παραπάνω, η εκτίµηση για το ετήσιο βραχυχρόνιο κόστος των αρνητικών 
επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία στην Ελλάδα είναι 1,6 δις € (0,7-
2,78 δις €), ενώ µακροχρόνια ανέρχεται σε 6,15 δις € (3,13-9,29 δις €). 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Τα συµπεράσµατα και οι εκτιµήσεις της παρούσας µελέτης κάνουν πλέον σαφές ότι βρισκόµαστε 
πλέον µπροστά σε µία ζοφερή πραγµατικότητα, που έχει να κάνει µε την ποιότητα του αέρα που 
αναπνέουµε στη χώρα µας. Παρόλη, τη σχετική βελτίωση της ατµοσφαιρικής ποιότητας τα τελευταία 
χρόνια σε ότι αφορά κάποιους ρύπους, η αναγκαιότητα για πρόσθετα µέτρα συνεχίζει να είναι µεγάλη 
και επιτακτική. Υπό το φως της παρούσας µελέτης διατυπώνονται παρακάτω οι εξής προτάσεις: 
 
Μέτρα για την καλύτερη καταγραφή και κατανόηση του προβλήµατος 
 
• Υπάρχει µεγάλη έλλειψη στην Ελλάδα από µετρήσεις PM10 που αποτελούν ακριβέστερο 
δείκτη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των 
µακροπρόθεσµων επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία. Προκύπτει άµεσα η 
αναγκαιότητα πραγµατοποίησης συστηµατικών µετρήσεων των PM10 σε πολλές πόλεις 
της Ελλάδας. 

 
• Υπάρχει ανάγκη συνολικής αποτίµησης του κόστους της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην 
Ελλάδα. Θα πρέπει να υπάρξει συστηµατικότερη προσέγγιση όχι µόνο του κόστους της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία, αλλά και της αποτίµησης του κόστους της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης στα οικοσυστήµατα, στα υλικά, στα µνηµεία και στην αλλαγή του κλίµατος. Η εκπόνηση 
των σχετικών µελετών θα πρέπει να γίνει άµεσα. 

 
• Η γνώση του συνολικού οικονοµικού κόστους της ατµοσφαιρικής ρύπανσης θα αλλάξει 
προς το ευνοϊκότερο το οικονοµικό ισοζύγιο της αντιρύπανσης και θα την καταστήσει 
πολύ πιο συµφέρουσα. Εν συνεχεία, θα πρέπει να εξετασθεί από την πολιτεία το ενδεχόµενο 
σηµαντικών πρόσθετων οικονοµικών κινήτρων προς όλους τους σχετιζόµενους φορείς για τη 
δραστική µείωση όλων των εκπεµπόµενων αέριων ρύπων, µε πρώτη προτεραιότητα τα PM10 και 
τον καπνό. 

 
 
Πρακτικά µέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
 
Προφανώς δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την αντιµετώπιση ενός τόσο σύνθετου περιβαλλοντικού 
προβλήµατος. Ως ελάχιστα µέτρα για την καταπολέµηση του νέφους, η Greenpeace προτείνει: 
 
• Την εφαρµογή ενός προγράµµατος που θα συµβάλλει στη µείωση των 
οχηµατοχιλιοµέτρων που διανύονται συνολικά. Ένα τέτοιο πρόγραµµα θα πρέπει να δίνει 
έµφαση στην ενίσχυση των συλλογικών µέσων µεταφοράς και όχι στη δηµιουργία νέων δρόµων 
ταχείας κυκλοφορίας που µακροπρόθεσµα επιτείνουν αντί να λύνουν το πρόβληµα. 

 
• Την αναθεώρηση του προγράµµατος “Αττική SOS”, στην παραπάνω κατεύθυνση µείωσης 
των οχηµατοχιλιοµέτρων που διανύονται συνολικά. Η αναθεώρηση θα πρέπει επίσης να εξετάσει 
τους µηχανισµούς και τους τρόπους µε τους οποίους θα µπορέσουν να εφαρµοστούν στην πράξη 
ορισµένα µέτρα που προτείνονται σ’ αυτό το πακέτο και τα οποία δεν  απέδωσαν τα αναµενόµενα 
µέχρι σήµερα (π.χ. κάρτα καυσαερίων, έλεγχοι, πολιτική αντικατάστασης καταλυτών κ.λ.π). 

 
• Την κατάργηση της πετρελαιοκίνησης στα ταξί. Η χρήση του ντήζελ στα ταξί ήταν ένα µείζον 
πολιτικό σφάλµα της περασµένης δεκαετίας. Θα πρέπει να δοθούν επειγόντως κίνητρα στους 
κατόχους ταξί για την αλλαγή των οχηµάτων τους. Απαιτείται µια καινούργια, συνεκτική πολιτική 
για το ταξί, η οποία θα διασφαλίζει ταυτοχρόνως τρία πράγµατα: την προστασία του περιβάλλοντος 
και της δηµόσιας υγείας, το εισόδηµα των εργαζοµένων στα ταξί και βεβαίως την εξυπηρέτηση των 
πολιτών. Θα πρέπει να δοθούν µάλιστα ιδιαίτερα κίνητρα για τη χρήση ως ταξί οχηµάτων χαµηλής 
κατανάλωσης, ενώ θα πρέπει να αυξηθούν και οι έλεγχοι στα ταξί, δεδοµένης της ιδιαίτερης 
καταπόνησης αυτών των οχηµάτων. 

 
Την άµεση δηµιουργία τραµ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Είναι απαράδεκτο να 
παραπέµπεται η κατασκευή του πλέον φιλικού προς το περιβάλλον µέσου στο άγνωστο µέλλον και 
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να δίνεται προτεραιότητα στη χρηµατοδότηση νέων λεωφόρων για τα Ι.Χ. που επιτείνουν αντί να 
λύνουν το πρόβληµα. Η Greenpeace θεωρεί πως το σύγχρονο τραµ πρέπει να αποτελέσει µια από 
τις βασικότερες επιλογές για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις. Το τραµ είναι οικολογικό, άνετο, 
γρήγορο, ασφαλές και φθηνό µέσο µεταφοράς, που δίνει τη δυνατότητα για πολεοδοµικές 
παρεµβάσεις στην πόλη, αφού διαθέτει αποκλειστική λωρίδα κυκλοφορίας και συνδυάζεται µε 
πεζοδροµήσεις και ήπιες χρήσεις. 

 
• Την ουσιαστική βελτίωση των υπολοίπων µέσων συλλογικής µεταφοράς µε την 
υιοθέτηση και χρηµατοδότηση των προτάσεων που έχει υποβάλει ο ΟΑΣΑ στα πλαίσια της 
Πράσινης Βίβλου για τις Αστικές Συγκοινωνίες της Αθήνας. Παράλληλα, θα πρέπει να εξευρεθούν 
άµεσα οι πόροι για την ουσιαστική αναβάθµιση του ΗΣΑΠ, αναβάθµιση η οποία θα µπορούσε σε 
ελάχιστο χρονικό διάστηµα και µε λίγους σχετικά πόρους να αυξήσει τη µεταφορική ικανότητα του 
“ηλεκτρικού” κατά 100.000 επιβάτες την ηµέρα. Ιδιαίτερης σηµασίας για την ποιότητα της 
ατµόσφαιρας στο Λεκανοπέδιο είναι ακόµη η ουσιαστική ανάπτυξη του προαστειακού 
σιδηροδρόµου. Στη Θεσσαλονίκη επιβάλεται η ουσιαστική βελτίωση των υπολοίπων µέσων 
συλλογικής µεταφοράς µε τον εκσυγχρονισµό και επέκταση των γραµµών των θερµικών 
λεωφορείων και τη δηµιουργία αστικής ακτοπλοϊας. 

 
• Την παροχή κινήτρων για την προώθηση των οχηµάτων χαµηλής κατανάλωσης στα 
πλαίσια της επερχόµενης απόσυρσης των παλιών Ι.Χ. Χαµηλή κατανάλωση καυσίµων 
σηµαίνει λιγότερο νέφος. 

 
• Την απαγκίστρωση από τα ορυκτά καύσιµα και τη στροφή στις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας. Είναι σαφές ότι όσο η χώρα µας συντηρεί το σηµερινό σπάταλο και ρυπογόνο 
ενεργειακό µοντέλο που βασίζεται κυρίως στα ορυκτά καύσιµα, τα προβλήµατα ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης θα συνεχίσουν το ίδιο οξυµένα. Η εξοικονόµηση ενέργειας και η ορθολογική της χρήση, 
παράλληλα µε την ανάπτυξη των καθαρών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αποτελεί ουσιαστικά 
µονόδροµο για να µειώσουµε δραστικά τη ρύπανση. Η Greenpeace έχει καταθέσει λεπτοµερείς 
προτάσεις µε στόχο µια εθνική πολιτική για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η υλοποίηση της 
οποίας θα µείωνε από µόνη της τη ρύπανση σε ποσοστό άνω του 20% στην τρέχουσα δεκαετία. 

 
• Την εφαρµογή καθαρών τεχνολογιών και µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας στη 
βιοµηχανία και την κατοικία. Η Greenpeace προτείνει την υιοθέτηση ενός εθνικού σχεδίου για 
την προώθηση της καθαρής παραγωγής, µε έµφαση στην αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας και 
την εξοικονόµηση ενέργειας στη βιοµηχανία. Η ελληνική βιοµηχανία είναι κατά µέσο όρο 60% πιο 
ενεργοβόρα από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή. Η υιοθέτηση συνεπώς µέτρων εξοικονόµησης θα 
µπορούσε να µειώσει σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα τη βιοµηχανική συµβολή στην 
ατµοσφαιρική ρύπανση, καθιστώντας παράλληλα την ελληνική βιοµηχανία πιο ανταγωνιστική στις 
διεθνείς αγορές. Η εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας στην 
κατοικία έχει επίσης καθυστερήσει δραµατικά. Το δυναµικό για εξοικονόµηση είναι τεράστιο. Το 
70% των κατοικιών στην Ελλάδα δεν έχει µόνωση στην οροφή και το 98,5% δεν έχει µόνωση στα 
δάπεδα. Κι, όµως, τα µέτρα εξοικονόµησης σε παλιές κατοικίες µπορούν να µειώσουν την 
κατανάλωση ενέργειας έως και κατά 60%, ενώ σε νέες κατοικίες η κατανάλωση (και αντίστοιχα η 
ρύπανση) µπορούν να µειωθούν έως και κατά 90% µε σωστό σχεδιασµό και βέβαια µε την 
παροχή σχετικών κινήτρων. 

 
• Την ουσιαστική προστασία και ανάδειξη των περιαστικών δασών, που απειλούνται άµεσα 
από το καταστροφικό µοντέλο ανάπτυξης που κυριαρχεί τις τελευταίες δεκαετίες. 
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