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Θεωρητικό υπόβαθρο
Η ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ) παραμένει ένα κύριο περιβαλλοντικό πρόβλημα σε πολλές
ευρωπαϊκές πόλεις. Παρόλο που τα αυξημένα επίπεδα συγκέντρωσης των ΑΣ και οι επιπτώσεις τους στην
υγεία έχουν τεκμηριωθεί εκτενώς, η ανάπτυξη αποτελεσματικών μέτρων ελέγχου της σωματιδιακής
ρύπανσης είναι δύσκολη, λόγω της πολύπλοκης φύσης αυτού του ρύπου και των πολλαπλών πρωτογενών
και δευτερογενών πηγών του.

Παρά τις τρέχουσες πολιτικές προσπάθειες, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ιδίως όσον αφορά τη
συμμόρφωση με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως,
ενώ αρκετές αστικές και βιομηχανικές περιοχές στην Ευρώπη δεν πληρούν τα τρέχοντα πρότυπα της ΕΕ
για τα ΑΣ.
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LIFE Index-Air – Η πρόκληση
Οι βασικές προκλήσεις του LIFE Index-Air ήταν η κατανόηση των πηγών και παραγόντων που επηρεάζουν
την έκθεση των πολιτών σε ΑΣ και η συμβολή στη μείωση των σχετικών επιπτώσεων στην υγεία, μέσω:

Η εκτίμηση της προσωπικής έκθεσης σε ΑΣ,
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
μικροπεριβάλλοντα στα οποία κινείται και
διαμένει ένα άτομο κατά τις καθημερινές
δραστηριότητές του, καθορίζει επίσης και
τη δόση ΑΣ που λαμβάνει, και επομένως
επηρεάζει άμεσα τις επιπτώσεις στην υγεία.

Πρώτον, υπάρχει σημαντική χωρική διακύμανση στα επίπεδα ΑΣ, συμπεριλαμβανομένων περιοχών
υψηλής συγκέντρωσης (hot spots) που συχνά δεν καλύπτονται από τα δίκτυα παρακολούθησης της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Δεύτερον, υπάρχει μια ανομοιομορφία στις χωρο-χρονικές δραστηριότητες
μεταξύ των διαφορετικών υποομάδων πληθυσμού. Και τρίτον, οι άνθρωποι περνούν περίπου το 90% του
χρόνου σε εσωτερικούς χώρους, καθιστώντας την ποιότητα του εσωτερικού αέρα περισσότερο σχετική με
την έκθεση του πληθυσμού, σε σχέση με τα εξωτερικά επίπεδα ρύπανσης.

Από την άλλη πλευρά, οι πολιτικές διαχείρισης της
ποιότητας του αέρα και οι επιδημιολογικές μελέτες
βασίζονται σε εξωτερικές συγκεντρώσεις ρύπων, που
καταγράφονται από εθνικά δίκτυα παρακολούθησης
της ατμοσφαιρικής ρυπανσης, θεωρώντας ότι οι
αντίστοιχοι σταθμοί είναι αντιπροσωπευτικοί της
έκθεσης του πληθυσμού σε μια πόλη. Ωστόσο, αυτή η
προσέγγιση δεν λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία της
έκθεσης.

• του χαρακτηρισμού της ποιότητας του αέρα σε κύρια
μικροπεριβάλλοντα (σχολεία, σπίτια, μέσα μεταφοράς,
εξωτερική ατμόσφαιρα) και του προσδιορισμού των
πηγών εκπομπής και παραγόντων που επηρεάζουν την
έκθεση των παιδιών σε ΑΣ.

• της ανάπτυξης του εργαλείου διαχείρισης LIFE Index-
Air, που λαμβάνει υπόψη όλα τα στάδια έκθεσης, από
τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα μέχρι τις επιπτώσεις
στην υγεία, μέσω της εκτίμησης της προσωπικής
έκθεσης και της εναποτιθέμενης δόσης. Το εργαλείο
παρέχει μια φιλική διεπαφή χρήστη, κατάλληλη για
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους
ενδιαφερόμενους φορείς, για να αξιολογήσουν την

αποτελεσματικότητα επιλεγμένων μέτρων ελέγχου, σε σχέση με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού
αέρα, την έκθεση του πληθυσμού και την προστασία της δημόσιας υγείας.

• της εφαρμογή του εργαλείου στη Λισαβόνα, το Πόρτο, την Αθήνα, το Κουόπιο και το Τρεβίζο για την
αναγνώριση οικονομικά αποδοτικών μέτρων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε κάθε πόλη.

• της εφαρμογής μιας προσέγγισης επιστήμης των πολιτών, με σκοπό την ενεργή συμμετοχή του
πληθυσμού, την ευαισθητοποίησή του σχετικά με τις περίπλοκες διεργασίες που συμβάλλουν στην
ατμοσφαιρική ρύπανση και την προώθηση αλλαγής συμπεριφοράς.
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Πού περνούν το χρόνο τους τα παιδιά: μια έρευνα
χρήσιμη για την εκτίμηση έκθεσης και κινδύνου
Τα παιδιά είναι μια ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα όσον αφορά στην έκθεση σε ατμοσφαιρική
ρύπανση και την εκτίμηση κινδύνου, καθώς το ανοσοποιητικό και αναπνευστικό τους σύστημα είναι
ακόμη σε ανάπτυξη. Επιπλέον, λόγω της φυσιολογίας, του μεγέθους και του επιπέδου δραστηριότητάς
τους, ο ρυθμός εισπνοής των παιδιών είναι υψηλότερος σε σχέση με τους ενήλικες.
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Στο πλαίσιο του LIFE Index-Air, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ΑΣ σε 5 σχολεία, 40 σπίτια, μέσα
μεταφοράς και στους αντίστοιχους εξωτερικούς χώρους. Τα κύρια ευρήματα ήταν:

• Οι συγκεντρώσεις των ΑΣ2,5 και ΑΣ10 στις σχολικές αίθουσες ήταν υπερδιπλάσιες από αυτές στα
σπίτια και υπερέβαιναν κατά πολύ τις οριακές τιμές που ορίζει η πορτογαλική νομοθεσία για την
ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους και τις οδηγίες του ΠΟΥ.

• Η χωρική κατανομή των εξωτερικών συγκεντρώσεων ΑΣ αποκάλυψε τη σημαντική συμβολή των
εκπομπών οδικής κυκλοφορίας στην κακή ποιότητα του αέρα στα σπίτια.

• Παρά τον μικρό χρόνο που αφιερώνεται στα μέσα μεταφορές, τα υψηλά επίπεδα ΑΣ σε αυτό το
μικροπεριβάλλον οδηγούν σε σημαντική συνεισφορά της μετακίνησης στην καθημερινή έκθεση του
ανθρώπου.

• Τα μικροπεριβάλλοντα που συμβάλλουν περισσότερο στην καθημερινή έκθεση των παιδιών ήταν τα
σπίτια (ΑΣ2,5: 37%· ΑΣ10: 29%) και οι αίθουσες διδασκαλίας (ΑΣ2,5: 42%· ΑΣ10: 50%).

Ένα απαραίτητο βήμα κατά την ποσοτικοποίηση
της παιδικής έκθεσης, είναι να εκτιμηθεί πού
περνούν το χρόνο τους τα παιδιά μέσα στην
ημέρα. Το LIFE Index-Air ανέπτυξε ένα
ερωτηματολόγιο χωρο-χρονικής απασχόλησης,
το οποίο απευθύνεται σε παιδιά μεταξύ 5 και 10
ετών, και διανεμήθηκε στη Λισαβόνα, σε 6096
γονείς από 24 σχολεία.

Το πιο σημαντικό εύρημα της έρευνας ήταν ότι τα παιδιά περνούν περισσότερο από το 87%
του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους, υποδεικνύοντας ότι η εκτίμηση κινδύνου πρέπει να
επικεντρώνεται σε εσωτερικούς χώρους .

Έκθεση παιδιών σε ΑΣ στη Λισαβόνα
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Αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που
συμβάλλουν στην έκθεση σε σωματίδια

Το LIFE Index-Air εφάρμοσε μεθοδολογία μοντέλων αποδέκτη για να αναγνωρίσει τις πηγές εκπομπής
που επηρεάζουν τα επίπεδα ΑΣ σε σπίτια, σχολεία και εξωτερικούς χώρους και να ποσοτικοποιήσει τη
συνεισφορά των πηγών αυτών στην ημερήσια έκθεση των παιδιών.

• Τα επίπεδα και η σύσταση των ΑΣ σε εσωτερικούς χώρους διέφεραν σημαντικά από εκείνα σε
εξωτερικούς χώρους, λόγω συγκεκριμένων εσωτερικών πηγών.

• Στις σχολικές αίθουσες, το 62% των ΑΣ10 και το 48% των ΑΣ2,5 ήταν σωματίδια ορυκτής σκόνης που
εισήλθαν στην ατμόσφαιρα μέσω επαναιώρησης από το έδαφος λόγω της κινητικότητας των
μαθητών, ή/και παρήχθησαν από τη χρήση κιμωλίας.

• Στις τάξεις όπου χρησιμοποιείται κιμωλία, παρατηρήθηκαν διπλάσιες συγκεντρώσεις ΑΣ, ενώ η
συνεισφορά της ορυκτής σκόνης αυξήθηκε σε 71% για τα ΑΣ10 και 54% για τα ΑΣ2,5.

• Στα σπίτια, το 42% των ΑΣ ήταν οργανικός άνθρακας, ο οποίος μπορεί να προέρχεται από νιφάδες
δέρματος, ίνες ρούχων και συμπύκνωση πτητικών οργανικών ενώσεων που εκπέμπονται από
δραστηριότητες μαγειρέματος και καθαρισμού, προϊόντα περιποίησης, καύση κεριών και
θυμιάματος.

• Οι εκπομπές της οδικής κυκλοφορίας (καυσαέρια και λοιπές εκπομπές) συνεισέφεραν κατά 23% στην
ημερήσια έκθεση σε ΑΣ2,5, υπογραμμίζοντας τη σημασία του πολεοδομικού σχεδιασμού για τη
μείωση της έκθεσης των παιδιών στους κυκλοφοριακούς ρύπους.
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Σπίτια Σχολεία

• Σε σχολεία με φυσικό αερισμό, ανοίξτε τα
παράθυρα, τουλάχιστον στα διαλείμματα, για
τον καλύτερο αερισμό των αιθουσών και τη
μείωση της συγκέντρωσης ρύπων.

• Μην φοράτε τα υποδήματα που χρησιμοποιείτε
στο δρόμο μέσα στις αίθουσες, για να μειώσετε
τα επίπεδα συγκέντρωσης των ΑΣ.

• Προτιμήστε τη χρήση λευκοπίνακα, αλλά εάν η
τάξη είναι εξοπλισμένη με πίνακα κιμωλίας,
καθαρίζετέ τον με ένα υγρό πανί, για να
αποφύγετε υψηλές συγκεντρώσεις σωματιδίων
κιμωλίας στον αέρα.

• Προτιμήστε τις σφουγγαρίστρες και τα υγρά
πανιά αντί για τις σκούπες και τα στεγνά πανιά.

• Καθαρίστε τους σχολικούς χώρους στο τέλος
κάθε ημέρας για να βοηθήσετε στη μείωση των
συγκεντρώσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

• Μην καπνίζετε μέσα.

• Μην χρησιμοποιείτε κεριά, θυμίαμα,
αποσμητικά χώρου, προϊόντα αεροζόλ και
ναφθαλίνη.

• Προτιμήστε τα κλειστά τζάκια καθώς είναι πιο
αποδοτικά και εκπέμπουν λιγότερες ουσίες
που προκύπτουν από την καύση.

• Κάντε σωστή συντήρηση του τζακιού, επιλέξτε
ένα είδος βιομάζας με καλή θερμογόνο
δύναμη και μην χρησιμοποιείτε
επεξεργασμένα, βαμμένα ή όχι αρκετά στεγνά
ξύλα.

• Ανοίξτε τα παράθυρα των δωματίων για
αερισμό των χώρων, αλλά αποφύγετε τις ώρες
αιχμής της κυκλοφορίας.

• Διατηρήστε το σπίτι καθαρό χρησιμοποιώντας
ηλεκτρικές σκούπες ή σφουγγαρίστρες αντί
για απλές σκούπες.

Μάθετε περισσότερα στον “Οδηγό για 
καλή ποιότητα αέρα σε δημόσια κτίρια, 
σπίτια και πόλεις” που είναι διαθέσιμος 

στην ιστοσελίδα του LIFE Index-Air

Ημερήσιο προφίλ δραστηριότητας σε εσωτερικούς χώρους

Απλές αλλαγές συμπεριφοράς για τη βελτίωση της ποιότητας
αέρα των εσωτερικών χώρων
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Η ανάλυση των ημερήσιων προφίλ
δραστηριότητας σε εσωτερικούς χώρους
βοήθησε στον εντοπισμό των σημαντικότερων
δραστηριοτήτων που συνεισφέρουν στην
παραγωγή σωματιδίων σε εσωτερικούς χώρους.

• Ως κύριες πηγες στα σπίτια αναγνωρίστηκαν οι
εργασίες καθαριότητας, το μαγείρεμα, η
κίνηση ανθρώπων, η επαναιώρηση της σκόνης,
τα τζάκια, τα κεριά και το κάπνισμα.

• Στα σχολεία, η σκόνη μεταφερόταν από τον
κήπο στο εσωτερικό των σχολικών κτιρίων και
επαναιωρούταν λόγω της έντονης
κινητικότητας των παιδιών. Τα επίπεδα των ΑΣ
επηρεάστηκαν επίσης από τη χρήση κιμωλίας
και τις εργασίες καθαριότητας.



Το εργαλείο διαχείρισης LIFE Index-Air αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE Index-Air, με στόχο να καλύψει
το κενό μεταξύ της διαχείρισης της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος και της πραγματικής έκθεσης των
αστικών πληθυσμών, καθώς και των σχετικών κινδύνων για την υγεία. Το εργαλείο φιλοδοξεί να παρέχει στους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τα μέσα για την εκτίμηση των επιπέδων έκθεσης των πολιτών σε ΑΣ και τις
επιπτώσεις τους στην υγεία, καθώς και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας επιλεγμένων μέτρων
περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σε σχέση με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, την έκθεση του
πληθυσμού και την προστασία της δημόσιας υγείας. Το εργαλείο στοχεύει επίσης να βελτιώσει τη γνώση του
ευρύτερου κοινού πάνω στη ρύπανση από ΑΣ, τις πηγές της, τις οδούς έκθεσης και τις επιπτώσεις στην υγεία και
να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την υιοθέτηση βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών στην
καθημερινή μας ζωή.

Το εργαλείο διαχείρισης LIFE Index-Air βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη εκτίμηση έκθεσης-δόσης- επιβάρυνσης
της υγείας. Περιλαμβάνει δεδομένα για τις κύριες πηγές εκπομπής, τις συγκεντρώσεις ΑΣ και χαρακτηριστικά
προφίλ χωρο-χρονικής απασχόλησης διαφορετικών υποομάδων πληθυσμού, καθώς και έναν αριθμό
εξειδικευμένων μοντέλων, και παρέχει:

(1) Χαρτογράφηση (σε 1 km x 1 km)
ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων των ΑΣ10, ΑΣ2,5
και επιλεγμένων βαρέων μετάλλων στα ΑΣ10 (Ni,
As, Cd και Pb).

(2) Μοντελοποίηση της έκθεσης για
διαφορετικές υποομάδες πληθυσμού, καθώς και
για τον συνολικό πληθυσμό της πόλης.

(3) Μοντελοποίηση δοσιμετρίας για τον
ποσοτικό προσδιορισμό της δόσης των ΑΣ10,
ΑΣ2,5 και ΑΣ2,5-10 που εναποτίθεται στο
αναπνευστικό σύστημα, κατά την έκθεση σε
διαφορετικά μικροπεριβάλλοντα. Ο υπολογισμός
της δόσης γίνεται με βάση τα συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά της ανατομίας και φυσιολογίας
του ατόμου, που καθορίζονται από την ηλικία
και τη δραστηριότητά του.

(4) Εκτίμηση της επιβάρυνσης της υγείας (BoD, Durden of Disease) λόγω έκθεσης σε ΑΣ2,5, μέσω των παραμέτρων:
Έτη ζωής σε συνθήκες αναπηρίας / ανικανότητας, DALY (Disability-Adjusted Life Year), Χαμένα έτη ζωής λόγω
πρόωρης θνησιμότητας, YLL (Years of Life Lost), Χαμένα έτη ζωής λόγω αναπηρίας / ανικανότητας, YLD (Years Lost
due to Disability) και Αριθμό θανάτων.

Όλοι οι παραπάνω υπολογισμοί πραγματοποιούνται με βάση τα τρέχοντα δεδομένα ποιότητας του
ατμοσφαιρικού αέρα (βασικό σενάριο), αλλά και για τροποποιημένα σενάρια, τα οποία καθορίζονται από τον
χρήστη προκειμένου να δοκιμαστούν διαφορετικά μέτρα μείωσης της έκθεσης του πληθυσμού. Το εργαλείο
υπολογίζει τον αντίκτυπο αυτών των μέτρων στις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις, την έκθεση, τη δόση και την
επιβάρυνση στην υγεία, και επομένως παρέχει μια ποσοτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας πολιτικών που
ήδη εφαρμόζονται ή μελλοντικών πολιτικών. Τα μέτρα ελέγχου μπορεί να στοχεύουν είτε άμεσα στη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης (μείωση εκπομπών), ή στη μείωση της έκθεσης των πολιτών μέσω της υιοθέτησης
εναλλακτικών καθημερινών προγραμμάτων, που αποτρέπουν την έκθεση των πολιτών σε υψηλά επίπεδα
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το εργαλείο διαχείρισης LIFE Index-Air είναι διαθέσιμο διαδικτυακά, δωρεάν. Το εργαλείο έχει ήδη εφαρμοστεί σε
5 πόλεις: Αθήνα (Ελλάδα), Κουόπιο (Φινλανδία), Λισαβόνα και Πόρτο (Πορτογαλία), και Τρεβίζο (Ιταλία). Ωστόσο,
ο σχεδιασμός του επιτρέπει την ένταξη και άλλων πόλεων στο μέλλον. Εάν ενδιαφέρεστε να συμπεριλάβετε την
πόλη σας στο εργαλείο διαχείρισης LIFE Index-Air, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@lifeindexair.com.
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Εργαλείο διαχείρισης LIFE Index-Air

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΔΟΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ Qualidade Ar
Modulo

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΑΕΡΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΑΕΡΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 

ΠΟΛΕΙΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ 

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΕΙ
ΤΗΝ 

ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗ 
ΔΟΣΗ 

ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ
ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΕ 5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΛΙΣΑΒΟΝΑ, ΠΟΡΤΟ, ΑΘΗΝΑ, ΚΟΥΟΠΙΟ ΚΑΙ ΤΡΕΒΙΖΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ



Εφαρμογή του εργαλείου διαχείρισης σε
Λισαβόνα, Πόρτο, Αθήνα, Κουόπιο και
Τρεβίζο
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Τρία πακέτα μέτρων (τροποποιημένα σενάρια εκπομπών) μπορούν να εξεταστούν από το εργαλείο
διαχείρισης LIFE Index-Air, εστιάζοντας στα παρακάτω πηγές:

• Οδική κυκλοφορία - αλλαγές στον αριθμό των οχημάτων (επιβατικά οχήματα και λεωφορεία) και
στη σύσταση του στόλου των επιβατικών οχημάτων και λεωφορείων, σε σχέση με τον τύπο
καυσίμου (βενζίνη, ντίζελ, φυσικό αέριο και ηλεκτρικά οχήματα) και με τα Ευρωπαϊκό Πρότυπα
Εκπομπών (EURO I έως EURO VI).

• Θέρμανση κατοικιών - αλλαγές στην ποσότητα ξυλείας που καταναλώνεται και στον τύπο του
εξοπλισμού (ανοιχτό τζάκι, ενεργειακό τζάκι, ξυλόσομπα, ξυλόφουρνος, σαλαμάνδρα, φούρνος και
θερμοσίφωνας ξύλου).

• Ναυτιλία – αλλαγές στον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων.

• Στην Αθήνα, τη Λισαβόνα και το Πόρτο, η ανανέωση
του στόλου των επιβατικών οχημάτων (50% των
οχημάτων EURO V και 50% EURO VI) μείωσε την
ετήσια συγκέντρωση των ΑΣ2,5 κατά 6, 13 και 11%,
αντίστοιχα, που σχετίζεται με μείωση του αριθμού
των θανάτων κατά 5, 11 και 8%, αντίστοιχα.

• Στις ίδιες πόλεις, η απαγόρευση των
πετρελαιοκίνητων οχημάτων οδήγησε σε μείωση
των συγκεντρώσεων των ΑΣ2,5 κατά 5, 14 και 11%,
αντίστοιχα.

• Η χρήση αποδοτικού εξοπλισμού καύσης οδήγησε
σε μείωση της ετήσιας συγκέντρωσης των ΑΣ2,5
κατά 3, 6 και 8% στη Λισαβόνα, το Πόρτο και το
Τρεβίζο, αντίστοιχα, που σχετίζεται με μείωση του
αριθμού των θανάτων κατά 5, 5 και 10%,
αντίστοιχα.

• Τα σενάρια μείωσης εκπομπών που
εφαρμόστηκαν για το στόλο των λεωφορείων και
για τα κρουαζιερόπλοια δεν είχαν σημαντική
επίδραση στις συγκεντρώσεις των ΑΣ2,5.

• Στο Κουόπιο, κανένα σενάριο δεν είχε σημαντική
επίδραση στις συγκεντρώσεις των ΑΣ2,5 και στην
επιβάρυνση της υγείας.

Η πιθανή μείωση στην επιβάρυνση της υγείας που σχετίζεται με τα προτεινόμενα στρατηγικά
μέτρα ελέγχου στις πόλεις που μελετήθηκαν ήταν 22500 DALY ετησίως (-13%), που αντιστοιχεί
σε μείωση του κόστους που σχετίζεται με την έκθεση του πληθυσμού σε ΑΣ2,5 κατά 15500
εκατομμύρια ευρώ (-7%) .
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Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του
αέρα
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Με βάση την εφαρμογή του εργαλείου διαχείρισης, το LIFE Index-Air ανέπτυξε συγκεκριμένες
κατευθυντήριες γραμμές για τη διαμόρφωση σχεδίων δράσης που συνδέονται άμεσα με τη μείωση της
έκθεσης σε ΑΣ και, κατ’ επέκταση, τη μείωση της επιβάρυνσης της υγείας, για τις υπό μελέτη πόλεις:
Λισαβόνα, Πόρτο, Αθήνα, Κουόπιο και Τρεβίζο.

Τομέας 
Μέτρα που 

αξιολογήθηκαν μέσω 
του εργαλείου 

Τρόποι υλοποίησης 
Επίπεδο 

προτεραιότητας 
ανά πόλη 

Οδική 
κυκλοφορία 

Στόλος 
επιβατικών 
οχημάτων 

Αντικατάσταση 
πετρελαιοκίνητων 
οχηματων από 
ηλεκτρικά οχήματα 

 Προώθηση της ανανέωσης στόλου ιδιωτικών οχημάτων / ταξί 

 Προώθηση της χρήσης πιο φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων  

Λισαβόνα Πόρτο 
Αθήνα Κουόπιο  

Τρεβίζο| 

100% ηλεκτρικά 
οχήματα 

 Επιδοτήσεις για την αύξηση του αριθμού των ηλεκτρικών και νέας 
τεχνολογίας ιδιωτικών οχημάτων και ταξί 

Λισαβόνα Πόρτο 
Αθήνα Κουόπιο  

Τρεβίζο| 

-50% αριθμ. 
οχημάτων 

 Επιδοτήσεις και μπόνους που προωθούν τη μετατροπή παλαιών 
οχημάτων ή την απόσυρσή τους  

 Δημιουργία ή επέκταση των ζωνών χαμηλών εκπομπών (LEZ) 

 Υψηλές χρεώσεις για στάθμευση στο κέντρο της πόλης για μη κατοίκους 
και φθηνές χρεώσεις για οικολογικά αυτοκίνητα 

 Μείωση των διαδρομών με έναν επιβάτη ανά όχημα μέσω της 
προώθησης του συνεπιβατισμού (car sharing) 

 Κατασκευή μεγάλων χώρων στάθμευσης κοντά σε κεντρικούς σταθμούς 
μέσω μαζικής μεταφοράς στα περίχωρα της πόλης, προκειμένου να 
προωθηθεί η μικτή χρήση αυτοκινήτου και δημόσιας συγκοινωνίας  

 Επέκταση του δικτύου αστικών συγκοινωνιών  

 Μείωση ναύλων στα μέσα μαζικής μεταφοράς 

Λισαβόνα Πόρτο 
Αθήνα Κουόπιο  

Τρεβίζο| 

Καθόλου οχήματα 
EURO I, II, III και IV -> 
50% οχήματα EURO V 
και 50% οχήματα 
EURO VI 

 Υιοθέτηση περιορισμών στην κυκλοφορία των οχημάτων < EURO V  

 Επέκταση και ιεράρχηση της ελεύθερης πρόσβασης για EURO V και VI ή 
ηλεκτρικά οχήματα στις LEZ  

 Κίνητρα για απόσυρση παλιών ιδιωτικών οχημάτων και αντικατάσταση με 
σύγχρονα (EURO V/VI) οχήματα  

 Εφαρμογή περαιτέρω μειώσεων στα τέλη κυκλοφορίας και στα τέλη 
εισαγωγής για οχήματα χαμηλών εκπομπών ρύπων 

Λισαβόνα Πόρτο 
Αθήνα Κουόπιο  

Τρεβίζο| 

Στόλος 
λεωφορείων 

Καθόλου λεωφορεία 
EURO I, II, III and IV -> 
50% λεωφορεία EURO 
V και 50% λεωφορεία 
EURO VI 

 Απόσυρση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων παλαιάς τεχνολογίας  

 Ανανέωση στόλου αστικών συγκοινωνιών 

 Διαχείριση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

Λισαβόνα  Πόρτο  
Αθήνα  Κουόπιο  

Τρεβίζο 

100% ηλεκτρικά 
λεωφορεία 

 Βελτίωση της δημόσιας συγκοινωνίας 

Λισαβόνα  Πόρτο  
Αθήνα  Κουόπιο  

Τρεβίζο 

 Συνολικά 

 Συντήρηση οχημάτων και δρόμων  

 Μείωση του ορίου ταχύτητας σε συγκεκριμένους δρόμους με σκοπό τη 
μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των εκπομπών από τις 
συχνές στάσεις 

 Καθαρισμός δρόμων  

 Δημιουργία ή επέκταση ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων 

 Βελτίωση του σχεδιασμού των δρομολογίων των αστικών συγκοινωνιών  

 Επέκταση των λωρίδων κυκλοφορίας για τα μέσα μαζικής μεταφοράς  

 Μείωση των οδικών μεταφορών για εμπορεύματα  

 Ενσωμάτωση μαθήματος για την κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία 

 

Θέρμανση κατοικιών 

Χρήση πιο 
αποδοτικού 
εξοπλισμού καύσης 
(όχι ανοιχτά τζάκια, 
ξυλόσομπες και  
σαλαμάνδρες) 

 Υποχρεωτική πιστοποίηση οικιακού εξοπλισμού καύσης 

 Ενεργειακή κλάση και ταξινόμηση αναλογά με τις εκπομπές για συσκευές 
καύσης βιομάζας  

 Δημιουργία οικονομικών κινήτρων για αντικατάσταση παλαιών 
συσκευών θέρμανσης 

 Προώθηση συσκευών και εξοπλισμού θέρμανσης υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης 

 Κανονισμός για την απαγόρευση ή τον περιορισμό σε νέες κατοικίες των 
συσκευών καύσης ξύλου που χαρακτηρίζονται από υψηλές εκπομπές  

 Εγκατάσταση μόνο πιστοποιημένων συσκευών καύσης ξύλου 

Λισαβόνα  Πόρτπ  
Αθήνα  Κουόπιο  

Τρεβίζο 

-20% κατανάλωσης 
ξύλου 

 Βελτίωση της θερμικής συμπεριφοράς των κατοικιών 

 Πρόγραμμα επιδοτήσεων σε πολίτες για σύνδεση στο δίκτυο φυσικού 
αερίου ή/και εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  

 Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: διάχυση «βέλτιστων 
πρακτικών» 

Λισαβόνα  Πόρτο  
Αθήνα  Κουόπιο  

Τρεβίζο 

Κρουαζερόπλοια 

+20% αριθμ. 
κρουαζερόπλοιων 

 Επιθεώρηση και έλεγχος των καυσίμων στα πλοία 
Λισαβόνα  Πόρτο  

Αθήνα   

Καθόλου 
κρουαζερόπλοια 

 Αυστηρότερη νομοθεσία για το λιμάνι 
Λισαβόνα  Πόρτο  

Αθήνα   

 



Η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα οφέλη του καθαρού αέρα για την υγεία και η
ενεργή συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητα για την αλλαγή συμπεριφοράς, τη βελτίωση της
κοινωνικής αποδοχής και την υποστήριξη μέτρων διαχείρισης της ποιότητας του αέρα. Το έργο LIFE
Index-Air ενέπλεξε στις δράσεις του μαθητές, δασκάλους, γονείς και την ευρύτερη κοινότητα,
προάγοντας την ουσιαστική αλλαγή συμπεριφοράς, στο πνεύμα της αρχή της επιστήμης των πολιτών.

Δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν από το LIFE Index-Air για
τη συμμετοχή των πολιτών

• Το LIFE Index-Air πραγματοποίησε 64 εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε 29 δημοτικά σχολεία,
προσεγγίζοντας 4100 παιδιά.

• Οι μαθητές ανέπτυξαν τα δικά τους έργα και κοινοποίησαν τα αποτελέσματά τους στην κοινότητα.

• Μαθητές από τα δημοτικά σχολεία εκτίμησαν τη προσωπική τους έκθεση σε ΑΣ χρησιμοποιώντας
φορητό εξοπλισμό.

• Φοιτητές πανεπιστημίου μέτρησαν την ποιότητα του αέρα σε σπίτια, σχολεία και μέσα
μεταφοράς και εκτίμησαν την επίδραση διαφορετικών πηγών εκπομπής, όπως τα τζάκια και τα
τσιγάρα νέας γενιάς.

• 1 υποψήφιος διδάκτορας και 9 μεταπτυχιακοί φοιτητές πραγματοποίησαν τη διατριβή τους στο
πλαίσιο του έργου.

• Τα αποτελέσματα του LIFE Index-Air παρουσιάστηκαν σε 133 δραστηριότητες διάχυσης: σεμινάρια,
εργαστήρια, μαθήματα, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και εκθέσεις.
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Συμμετοχή Πολιτών για
καλύτερη ποιότητα αέρα



Επικοινωνία
smarta@ctn.tecnico.ulisboa.pt
+351219946124
http://www.lifeindexair.net
Facebook: www.facebook.com/lifeindexair

LIFE Index-Air – LIFE15 ENV/PT/674
Ανάπτυξη Εργαλείου Διαχείρισης για τη Μείωση των Συγκεντρώσεων 
Αιωρούμενων Σωματιδίων στον Αέρα, βάσει της Ολοκληρωμένης Εκτίμησης 
της Έκθεσης του Πληθυσμού και της Εισερχόμενης στον Οργανισμό Δόσης
Συνολικό κόστος: €1.369.071,00
Συμμετοχή ΕΕ: €792.401,00
Διάρκεια: Οκτώβριος 2016 έως Σεπτέμβριος 2021

Συντονιστής φορέας Συμμετέχοντες φορείς

Περιβάλλον & Αποδοτικότητα Πόρων

• Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τη
διάρκεια της εκστρατείας δειγματοληψίας στη
Λισαβόνα, καθώς και η βάση ιστορικών
δεδομένων που αναπτύχθηκε, παρέχουν έναν
λεπτομερή χαρακτηρισμό της ποιότητας του
αέρα στις υπό μελέτη περιοχές και είναι
διαθέσιμες για χρήση από τους
ενδιαφερόμενους φορείς.

• Έχει επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση του
προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
από σωματίδια, μέσω του προσδιορισμού των
κύριων πηγών που συμβάλλουν στα επίπεδα
συγκέντρωσης των ΑΣ.

• Το εργαλείο LIFE Index-Air θα βοηθήσει τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις
αρμόδιες αρχές να εντοπίσουν οικονομικά
αποδοτικά μέτρα περιορισμού της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με στόχο την
προστασία της ανθρώπινης υγείας και του
περιβάλλοντος.

• Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να
λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, με
βάση τις ποσοτικοποιημένες μειώσεις στα ΑΣ.

Επιπτώσεις σε επίπεδο πολιτικής

• Αναπτύχθηκε ένα σύνολο μέτρων
περιορισμού με βάση τα δεδομένα που
συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου,
καθώς και την εφαρμογή του Εργαλείου.

• Το έργο συνέβαλε προς τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών,
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών
πολιτικών για την ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα, παρέχοντας τα μέσα
για την ιεράρχηση των μέτρων ελέγχου των
εκπομπών.

Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Ενημέρωση

Οι δραστηριότητες διάχυσης και κατάρτισης
έχουν αυξήσει την ευαισθητοποίηση του
κοινού και είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη
διαμόρφωση γενεών με περιβαλλοντική
συνείδηση, προκειμένου να προωθηθεί η
εφαρμογή καλών πρακτικών που οδηγούν στη
μείωση της έκθεσης σε ΑΣ.

Μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά οφέλη

Σε αριθμούς

1 Προφίλ χωρο-χρονικής 
δραστηριότητας

διαθέσιμο για τη Λισαβόνα

133
εκδηλώσεις 

διάχυσης

5 πόλεις1 Εργαλείο υποστήριξης 
αποφάσεων

15 Τεχνικές 
εκθέσεις

5 Οδηγίες για 
σχέδια δράσης

140
ενδιαφερόμενοι 

φορείς εκπαιδεύτηκαν

-13% DALY σε 
σχέση με την 
έκθεση σε ΑΣ

-7% Κόστος που 
σχετίζεται με την 

έκθεση σε ΑΣ

63 
Παρουσιάσεις 
σε συνέδρια

23 Δημοσιεύσεις 
σε επιστημονικά 

περιοδικά

17626 άτομα 
συμμετείχαν σε 

εκδηλώσεις διάχυσης

7859570
άτομα έμαθαν 
για το εργαλείο

8525 km2

επηρεάστηκαν 
από το εργαλείο

120 
μικροπεριβάλλοντα

μετρήθηκαν

1 Βάση δεδομένων 
με επίπεδα ΑΣ 
για 5 πόλεις


