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Το κόστος σε ανθρώπινες ζωές και στην εθνική 
οικονομία από τη λειτουργία των 7 λιγνιτικών σταθμών 
της χώρας.
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Έκδοση 2η ‐ Μάρτιος 2012 

 

Τα στοιχεία  που αφορούν  το  οικονομικό  κόστος  της  ρύπανσης προέρχονται  αυτούσια από  τη 
μελέτη  "revealing  the  costs  of  air  pollution  from  industrial  facilities  in  Europe"  (2011)  του 
Ευρωπαϊκού  Οργανισμού  Περιβάλλοντος  (ΕΟΠ  ‐  European  Environment  Agency).  Τα  στοιχεία 
που  αφορούν  τις  επιπτώσεις  στη  δημόσια  υγεία  στην  προηγούμενη  έκδοση  της  έκθεσης 
(Φεβρουάριος 2012) εκτιμήθηκαν από την Greenpeace με τη χρήση της μεθοδολογίας CAFΕ‐CBA 
2005 που αναπτύχθηκε για λογαριασμό του ΕΟΠ.  

Τα νέα στοιχεία που αφορούν στις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία εκτιμήθηκαν με τη χρήση της 
επικαιροποιημένης  έκδοσης  της  μεθοδολογίας  CAFE‐CBA  του  ΕΟΠ.  Η  έκδοση  αυτή  δεν  έχει 
δημοσιευθεί  ακόμα,  ωστόσο  παραχωρήθηκε  στην  Greenpeace  από  τους  συγγραφείς  της 
μελέτης του ΕΟΠ «revealing  the costs of air pollution  from  industrial  facilities  in Europe» μετά 
από επικοινωνία μαζί τους. 

 



ΣΥΝΟΨΗ 

Την ώρα που η ελληνική κοινωνία  και οικονομία δοκιμάζονται από πρωτοφανή μέτρα 

λιτότητας, η ρύπανση από τη λειτουργία των 7 λιγνιτικών σταθμών της χώρας μέσα σε 

ένα  χρόνο  προκάλεσε  το  θάνατο  1079  συμπολιτών  μας  και  επιβάρυνε  την  εθνική 

οικονομία έως και κατά 3,9  δις  ευρώ, δηλαδή  κόστισε σε κάθε Έλληνα πολίτη 
έως  και  362  ευρώ.  Η  επί  δεκαετίες  εξάρτηση  της  χώρας  από  το  λιγνίτη  για  την 
παραγωγή  ενέργειας  έχει  συμβάλει  σε  σημαντικό  βαθμό  στη  δημιουργία  της 

σημερινής  οικονομικής  κρίσης.  Την  ίδια στιγμή  έχουν  κατατεθεί  προτάσεις 

για επενδύσεις σε υπάρχουσες και νέες λιγνιτικές μονάδες, οι οποίες αν υλοποιηθούν, 

θα εγκλωβίσουν τη χώρα σε μία πορεία υπανάπτυξης, με ανάλογες καταστροφικές 

επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την εθνική οικονομία στις επόμενες 

δεκαετίες.  Η  κυβέρνηση  οφείλει  άμεσα  να  ξεκινήσει  την  επανεκκίνηση  της  ελληνικής 

οικονομίας με τη σταδιακή εγκατάλειψη του λιγνίτη και τη στροφή σε ένα μονοπάτι που 

οδηγεί  σε  ένα  αποδοτικό  ενεργειακό  μοντέλο  που  στηρίζεται  σε  100%  καθαρή 

ενέργεια.  Κάτι  τέτοιο  είναι  απαραίτητο,  όχι  μόνο  ώστε  να  μειωθεί  δραστικά  το 

κοινωνικό  και  οικονομικό  κόστος  της  ρύπανσης,  αλλά  επειδή  θα  οδηγήσει  σε 

εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας με καθαρές και αποδοτικές τεχνολογίες και 

στη δημιουργία περισσότερου εισοδήματος και θέσεων εργασίας για τους πολίτες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 

 

 Η  ατμοσφαιρική  ρύπανση  από  τους 7  λιγνιτικούς  σταθμούς  της  ΔΕΗ  για  το  2009 
εκτιμάται  ότι  προκάλεσε  το  θάνατο  σε 1079  ανθρώπους,  μεταξύ  των  οποίων  και 
δύο βρέφη. 

 Οι  610  θάνατοι  εξ  αυτών  οφείλονται  στη  λειτουργία  των  τριών  μονάδων  του 
λιγνιτικού ατμοηλεκτρικού σταθμού (ΑΗΣ) Μεγαλόπολη Α. 

 Η  ατμοσφαιρική  ρύπανση  από  τους  7  λιγνιτικούς  σταθμούς  εκτιμάται  ότι 
προκάλεσαν  319  εισαγωγές  σε  νοσοκομεία  και  χρόνια  βρογχίτιδα  σε  493 
ανθρώπους 

 Συνολικά, εκτιμάται ότι 1.113.176 εργατοημέρες χάθηκαν το 2009 λόγω ασθένειας. 

 Το  κόστος  για  την  εθνική  οικονομία  για  το  2009  ανήλθε  σε  2,3‐3,9  δις  €.  Αυτό 
αντιστοιχεί σε 216‐362 € ανά πολίτη. 

 Περίπου  η  μισή  οικονομική  ζημιά,  0,7‐1,6  δις  €  ετησίως,  προκαλείται  από  τη 
λειτουργία των τριών μονάδων του σταθμού ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α. 

 Ο  ΑΗΣ  Μεγαλόπολη  Α  είναι  ο  πιο  ρυπογόνος  και  ζημιογόνος  σταθμός  ανά  τόνο 
εκπομπών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

 Αν και οι μονάδες 1 και 2  του ΑΗΣ Μεγαλόπολης έκλεισαν πρόσφατα – μετά από 
τέσσερις  δεκαετίες  καταστροφικής  λειτουργίας  –  η  κυβέρνηση  σκοπεύει  να 
πωλήσει  τη  μεγαλύτερη  Μονάδα  3  σε  ιδιώτες  με  σκοπό  την  παράταση  της 
λειτουργίας τουλάχιστον μέχρι το 2025. 

 Εφόσον  κατασκευαστούν  και  λειτουργήσουν  τρεις  νέοι  λιγνιτικοί  σταθμοί  που 
περιλαμβάνονται  στο  μακροχρόνιο  ενεργειακό  σχεδιασμό  της  χώρας,  θα 
ευθύνονται για το θάνατο περίπου 160 ανθρώπων κάθε χρόνο και θα επιβαρύνουν 
την  ελληνική  οικονομία  έως  και  κατά  755  εκ.  €  ετησίως.  Οι  σταθμοί  αυτοί 
αναμένεται να λειτουργούν τουλάχιστον μέχρι το 2050. 

 Κατά συνέπεια, οι επιλογές που θα γίνουν σήμερα, θα επηρεάσουν  το μέλλον του 
ενεργειακού τομέα – και κατ’ επέκταση τις προοπτικές βιωσιμότητας της ελληνικής 
οικονομίας – μέχρι τα μέσα του αιώνα. 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μας βασίζεται κατά κύριο λόγο σε γερασμένες, μη‐αποδοτικές1 

και εξαιρετικά ρυπογόνες λιγνιτικές μονάδες, η λειτουργία των οποίων επί δεκαετίες επιδοτείται 

από  το  ελληνικό  κράτος.2 Ως  αποτέλεσμα  της  ρύπανσης,  η  ηλεκτρική  ενέργεια  παράγεται  με 

τεράστιο κόστος για την τοπική κοινωνία, το περιβάλλον, αλλά και την εθνική οικονομία. Αυτό 

το κόστος δεν περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας που πληρώνουμε ως 

καταναλωτές.  Αυτός  είναι  και  ο  λόγος,  άλλωστε,  που  συχνά  ακούμε  για  το  δήθεν  «φθηνό 

λιγνίτη». Η αλήθεια όμως είναι πολύ διαφορετική, όπως έχουν ήδη καταδείξει πολλές μελέτες 

στο  παρελθόν3 και  επιβεβαιώνει  η  πλέον  πρόσφατη  και  έγκυρη  έκθεση  του  Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), «Αποκαλύπτοντας το Πραγματικό Κόστος της Ατμοσφαιρικής 

Ρύπανσης από τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της Ευρώπης».4 

 

 

Κόστος στην εθνική οικονομία για το 2009 από την επιβάρυνση της δημόσιας υγείας και τη μείωση στην απόδοση της 

αγροτικής παραγωγής, εξαιτίας της ρύπανσης από τους αντίστοιχους λιγνιτικούς σταθμούς (Πηγή: ΕΟΠ 2011).  

 

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ  

Τον Φεβρουάριο  του 2012  η Greenpeace  χρησιμοποίησε  τη  μεθοδολογία CAFE‐CBA 2005  του 

ΕΟΠ  προκειμένου  να  εκτιμήσει  τις  επιπτώσεις  στη  δημόσια  υγεία  με  βάση  τις  επίσημες 

εκπομπές των μονάδων παραγωγής ενέργειας της Ευρώπης. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία έχει 

                                                            
1 Σήμερα υπάρχουν λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ με απόδοση μόλις 30%. Δείτε εδώ για περισσότερες 
πληροφορίες. 
2 Το ελληνικό κράτος έχει παραχωρήσει τη δωρεάν διάθεση των λιγνιτωρυχείων στη ΔΕΗ.  
3 Για μία πρόσφατη επισκόπηση παλαιότερων αναλύσεων δείτε εδώ. 
4 ‘Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe’, Νοέμβριος 2011, 
http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/industrial‐air‐pollution‐cost‐europe 



αναπτυχθεί  για λογαριασμό  του ΕΟΠ από  την  κοινοπραξία CAFE‐CBA –  υπό  την  επίβλεψη  της 

βρετανικής    AEA  Group  (2005)  –  ενώ  η  επιστημονική  προσέγγιση  και  τα  βήματα  της 

μεθοδολογίας  βρίσκονται  αναρτημένα  στο  διαδίκτυο.5 Η  ανάλυση  για  τις  επιπτώσεις  στη 

δημόσια υγεία πραγματοποιήθηκε από το διεθνές γραφείο  της Greenpeace  σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο  και  αφορά  όλους  τους  σταθμούς  ηλεκτροπαραγωγής  από  ορυκτά  καύσιμα  στην 

Ευρώπη. 

Περισσότερες  πληροφορίες  για  τη  μεθοδολογία  βρίσκονται  στο  παράρτημα  της  παρούσας 

έκθεσης. Η CAFE‐CBA αρχικά υπολογίζει τις επιπτώσεις των ρύπων από τις μονάδες (δεδομένα 

εισόδου)  στις  ατμοσφαιρικές  συγκεντρώσεις,  βάσει  αναλυτικών  μοντέλων  που  έχουν 

αναπτυχθεί  για  λογαριασμό  του  ΕΟΠ.  Τα  μοντέλα  αυτά  χρησιμοποιούν  διαφορετικούς 

παράγοντες  ώστε  να  λαμβάνουν  υπόψη  διαφορετικές  καιρικές  συνθήκες  ανά  περίοδο  του 

έτους, διαφορετική πληθυσμιακή πυκνότητα ανά περιοχή, προέλευση ρύπων (π.χ. ενεργειακός 

τομέας). Με  αυτόν  τον  τρόπο προκύπτουν  διαφορετικοί  συντελεστές  ανά  χώρα που  εκτιμούν 

την  αύξηση  στις  ατμοσφαιρικές  συγκεντρώσεις  από  τους  ρύπους.  Εν  συνεχεία,  βάσει 

επιδημιολογικών  ερευνών,  εκτιμώνται  οι  επιπτώσεις  στη  δημόσια  υγεία  ανά  χώρα  από  την 

αύξηση των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων.  

Τον Φεβρουάριο του 2012 η Greenpeace δημοσίευσε τα αποτελέσματα από τις επιπτώσεις στη 

δημόσια υγεία δημοσιεύοντας τα αποτελέσματα στην πρώτη έκδοση της έκθεσης «οι 7 πληγές 

της Ελλάδας».   

Ωστόσο,  για  τις  ανάγκες  της  έκθεσης  «Αποκαλύπτοντας  το  Πραγματικό  Κόστος  της 

Ατμοσφαιρικής  Ρύπανσης  από  τις  Βιομηχανικές  Εγκαταστάσεις  της  Ευρώπης»,  ο  ΕΟΠ 

χρησιμοποίησε επικαιροποιημένη έκδοση  της μεθοδολογίας CAFE‐CBA,  τα βήματα της οποίας 

δεν  έχουν  ακόμα  δημοσιευτεί  στο  διαδίκτυο.  Η  νέα  έκδοση  θεωρείται  πιο  ακριβής,  καθώς 

λαμβάνει υπόψη πιο αναλυτικούς γεωγραφικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση 

των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων ανά χώρα. 

Η  Greenpeace  ήρθε  σε  επαφή  με  τον  ΕΟΠ  και  ζήτησε  τους  νέους  συντελεστές,  βάσει  των 

οποίων επαναϋπολόγισε τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία (Μάρτιος 2012). Τα αποτελέσματα 

–  που  δημοσιεύονται  στην  έκθεση  αυτή  –  είναι  συγκλονιστικά,  αφού  η  νέα  ανάλυση 

καταδεικνύει διπλάσιες επιπτώσεις στην υγεία από ό,τι πριν. 

 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ  

Η πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (2011) επιχειρεί να αποδώσει 

σε οικονομικούς όρους, τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία και το 

περιβάλλον  από  περίπου  10.000  ευρωπαϊκές  βιομηχανικές  εγκαταστάσεις,  σύμφωνα  με  τα 

επίσημα  στοιχεία  που  κατατίθενται  στο  Ευρωπαϊκό  Μητρώο  Έκλυσης  και  Μεταφοράς  (Ε‐

ΜΕΜΡ)6.  

                                                            
5 Περισσότερες πληροφορίες για τη μεθοδολογία CAFE‐CBA 2005, δείτε εδώ: http://cafe‐cba.org/reports‐
on‐developing‐the‐cba‐framework/ 
6 http://prtr.ec.europa.eu/  



 

Σύμφωνα  με  το  αποτέλεσμα  της  ανάλυσης  του  ΕΟΠ    για  το  2009,  το  συνολικό  κόστος  αυτό 

ανήλθε  στα  102‐169  δις  €,  ή  200‐330  €  κατά  μέσο  όρο  ανά  ευρωπαίο  πολίτη.  Όπως  είναι 

αναμενόμενο,  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  ρύπανσης,  άρα  και  η  μεγαλύτερη  οικονομική  ζημία 

ύψους 66‐122  δις €,  οφείλεται στις  ευρωπαϊκές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας με 

καύσιμο  τον άνθρακα  το  λιγνίτη  και  το πετρέλαιο.  Σύμφωνα με  τα στοιχεία  της  έκθεσης,  οι 7 

λιγνιτικοί σταθμοί της ΔΕΗ είναι υπεύθυνοι για επιβάρυνση της ελληνικής οικονομίας το 2009 

κατά 2,3‐3,9 δις €! Αυτό αντιστοιχεί σε 216‐362 € ανά  Έλληνα πολίτη. 

Αν  και  ο  ΕΟΠ  υπολόγισε  τους θανάτους  και  τις  χρόνιες  παθήσεις  που  προκαλούνται  από  τη 

ρύπανση προκειμένου να καταλήξει στο οικονομικό κόστος, δεν έδωσε στη δημοσιότητα αυτές 

τις  εκτιμήσεις.  Η Greenpeace,  αξιοποιώντας  τα  δημοσιευμένα  στοιχεία  της  έκθεσης  και  με  τη 

χρήση  της  ίδιας  μεθοδολογίας  (επικαιροποιημένη  CAFE‐CBA), εκτίμησε  τους  θανάτους  και  τις 

χρόνιες παθήσεις που προκύπτουν από τη ρύπανση των μονάδων.  

Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα είναι συγκλονιστικά: 1079 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη 

ζωή  τους  –  μεταξύ  των  οποίων  και  δύο  βρέφη  –  ως  αποτέλεσμα  της  ρύπανσης  από  τη 

λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, ενώ 493 επιβαρύνονται με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. 

Τη  μεγαλύτερη  καταστροφή  δε,  την  προκαλεί  η  λειτουργία  ενός  μόνο  λιγνιτικού  σταθμού:  ο 

ατμοηλεκτρικός σταθμός  (ΑΗΣ) Μεγαλόπολης,  που σύμφωνα μάλιστα με  τον ΕΟΠ είναι η πιο 

ρυπογόνα μονάδα της Ευρώπης ανά τόνο εκπομπών για το 2009!  

 

 

Περιστατικά θανάτων, χρόνιας βρογχίτιδας και εισαγωγών σε νοσοκομείο για το 2009 που οφείλονται στη λειτουργία 

των αντίστοιχων λιγνιτικών σταθμών, εξαιτίας της αέριας ρύπανσης από την καύση λιγνίτη (Πηγή: Greenpeace, ΕΟΠ) 

 

Μία διαφορετική οπτική γωνία για την κατανόηση των επιπτώσεων στην εθνική οικονομία από 

την  επιβάρυνση  της  δημόσιας  υγείας,  είναι  ο  υπολογισμός  των  χαμένων  εργατοημερών 



('restricted  activity  days'  –  ημέρες  περιορισμένης  δραστηριότητας),  ως  αποτέλεσμα  της 

νοσηρότητας  του  πληθυσμού  από  την  ατμοσφαιρική  ρύπανση.  Οι  παρακάτω  εκτιμήσεις 

προέκυψαν  μετά  από  ανάλυση  της  συσχέτισης  ημερήσιων  δεδομένων  που  αφορούσαν  τα 

επίπεδα  ρύπανσης  και  τις  άδειες  νοσηλείας.  Πρόκειται  για  άλλο  ένα  στατιστικό  στοιχείο  που 

συγκλονίζει, αφού συνολικά 1.113.176 ημέρες εργασίας στην Ελλάδα χάθηκαν το 2009 εξαιτίας 

των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την καύση λιγνίτη στη δημόσια υγεία. 

 

 

Εκτιμώμενες ‘ημέρες περιορισμένης δραστηριότητας’ (restricted activity days) στο εργατικό δυναμικό για το 2009, ως 

αποτέλεσμα της ρύπανσης  που προκλήθηκε από τους αντίστοιχους σταθμούς. (Πηγή: Greenpeace, ΕΟΠ)  

 

Από τα στοιχεία του ΕΟΠ, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι οι ελληνικοί λιγνιτικοί σταθμοί 

συγκαταλέγονται  ανάμεσα  στις  πιο  ρυπογόνες  βιομηχανικές  εγκαταστάσεις.  Ο  παρακάτω 

πίνακας  παρουσιάζει  τις 20  πιο  ζημιογόνες  εγκαταστάσεις  της  Ευρώπης,  αυτές  δηλαδή  με  το 

υψηλότερο  περιβαλλοντικό  κόστος.  Στην  ‘μαύρη’  αυτή  λίστα,  συμπεριλαμβάνονται  και  δύο 

ελληνικά  εργοστάσια:  ο  ΑΗΣ  Μεγαλόπολη  Α  και  ο  ΑΗΣ  Άγιος  Δημήτριος,  ο  μεγαλύτερος 

λιγνιτικός σταθμός της χώρας. 

 



Οι 20 πιο ζημιογόνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Ευρώπης  

No Εγκατάσταση Χώρα Εκπομπές ρύπων  
(τόνοι) 

 
Συνολική εκτίμηση κόστους  

(εκ. €) 
   CO2   NOX SOX  PM10 CO2   Χαμηλή 

Εκτιμήση 
(VOLY) 

Υψηλή 
Εκτίμηση 

(VSL) 
            

1 PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Πολωνία 29.500.000 42.900 50.700 1.810 991 1.550 2.518 
2 TETs Maritsa Iztok 2, EAD Βουλγαρία 9.630.000 11.700 290.000 - 324 1.432 3.339 
3 Vattenfall Europe Generation AG Kraftwerk 

Jänschwalde 
Γερμανία 23.600.000 18.200 21.400 675 793 1.232 2.002 

4 RWE Power AG Bergheim Γερμανία 26.300.000 15.400 6.420 440 884 1.130 1.560 
5 Drax Power Limited Ην.Βασίλειο 2.050.000 38.400 27.800 362 689 1.026 1.625 
6 Complexul Energetic Turceni Ρουμανία 6.070.000 15.400 106.000 1.320 204 889 2.082 
7 RWE Power AG Eschweiler Γερμανία 19.200.000 12.300 3.360 396 645 824 1.135 
8 RWE Power AG Kraftwerk Neurath Γερμανία 17.900.000 12.300 3.630 281 601 781 1.095 
9 RWE Power AG Kraftwerk Frimmersdorf Γερμανία 1.680.000 10.500 5.280 289 564 742 1.051 
10 PGE Elektrownia Turów S.A. Πολωνία 11.700.000 11.800 40.600 1.400 393 722 1.299 
11 Vattenfall Europe Generation AG Kraftwerk Boxberg Γερμανία 15.300.000 9.790 8.170 180 514 713 1.059 
12 ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α Ελλάδα 4.460.000 3.090 184.000 5.590 150 692 1.609 
13 Elektrownia 'Kozienice' S.A. Πολωνία 10.900.000 21.200 32.200 711 366 688 1.246 
14 Vattenfall Europe Generation AG Kraftwerk 

Lippendorf 
Γερμανία 12.800.000 8.590 14.000 95.3 430 677 1.107 

15 ΑΗΣ Αγίου ∆ημητρίου Ελλάδα 12.900.000 24.800 58.000 471 433 629 944 
16 Complexul Energetic Rovinari Ρουμανία 5.110.000 11.800 63.500 2.400 172 611 1.376 
17 Elektrárny Prunéřov Τσεχία 9.070.000 17.100 15.800 628 305 541 949 
18 Centrale Termoelettrica Federico II (BR Sud) Ιταλία 13.000.000 7.300 6.540 473 437 536 707 
19 Longannet Power Station Ην.Βασίλειο 7.390.000 15.200 32.200 459 248 527 1.018 
20 Vattenfall Europe Generation AG Kraftwerk 

Schwarze Pumpe 
Γερμανία 10.700.000 4.190 8.200 91.1 360 495 731 



Ο  ΑΗΣ Μεγαλόπολης  Α  αποτελείται  από  τις  μονάδες  1,  2  και  3.  Πριν  λίγους  μήνες  οι 

Μονάδες  1 &  2,  αποδιδόμενης  ισχύος  113 MW  η  κάθε  μία,  τέθηκαν  εκτός  λειτουργίας. 

Ωστόσο η μεγαλύτερη Μονάδα 3,  ισχύος 255 MW,   του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α εξακολουθεί 

και  παραμένει  σε  λειτουργία  και  μάλιστα  αποτελεί  μία  από  τις  τουλάχιστον  τέσσερις 

μονάδες  που  η  κυβέρνηση  προτίθεται  να  πωλήσει  σε  ιδιώτες  στο  όνομα  της 

απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας.7  

Στην  έκθεση  του  ΕΟΠ,  ο  ΑΗΣ  Μεγαλόπολη  Α  κατέχει  τη  διόλου  τιμητική  θέση  της  πιο 

'βρώμικης'  βιομηχανικής  εγκατάστασης  στην  Ευρώπη  για  το  2009,  σύμφωνα  με  την 

οικονομική  ζημία  που  προκαλείται  ανά  τόνο  αέριων  ρύπων.  Ο  παρακάτω  πίνακας 

παρουσιάζει  τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Ευρώπης που προκαλούν τη μεγαλύτερη 

ζημία στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία ανά τόνο εκπομπών CO2(ευρώ / τόνο CO2): 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Σύμφωνα  με  δηλώσεις  του  Υπουργού  ΠΕΚΑ,  η  «πρόταση  της  ΕΕ  επί  του  παρόντος  αφορά  σε 
τέσσερις μονάδες της ΔΕΗ… και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το πρόγραμμα ανταλλαγής ισχύος, 
σε  δύο  ακόμα  μονάδες».  Οι  τέσσερεις  πρώτες  μονάδες  προς  πώληση  είναι  οι  Αμύνταιο  1  και  2, 
Μελίτη και Μεγαλόπολη 3. Δείτε το σχετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περισσότερες 
πληροφορίες. 

 



Οι 20 πιο ζημιογόνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Ευρώπης, ανά τόνο εκπομπών CO2 

No  Έγκατάσταση  Χώρα   Συνολικό εκτιμώμενο κόστος ανά τόνο CO2 (€/τόνος CO2) 

      Χαμηλή εκτίμηση    Υψηλή εκτίμηση   

1  ΑΗΣ Μεγαλόπολη Α  Ελλάδα   155    361   
2  TETs Maritsa Iztok 2 – EAD  Βουλγαρία  149    347   
3  Complexul Energetic Turceni  Ρουμανία  146    343   
4  Complexul Energetic Rovinari  Ρουμανία  120    269   
5  Longannet Power Station  Ην.Βασίλειο  71    138   
6  Elektrownia Kozienice S.A.  Πολωνία  63    114   
7  PGE Elektrownia Turów S.A.  Πολωνία  62    111   
8  Elektrárny Prunéřov  Τσεχία  60    105   
9  Vattenfall Europe Generation AG Kraftwerk Lippendorf  Γερμανία  53    86   
10  PGE Elektrownia Bełchatów S.A.  Πολωνία  53    85   
11  Vattenfall Europe Generation AG Kraftwerk Jänschwalde  Γερμανία  52    85   
12  Drax Power Limited, Drax Power Ltd  Ην.Βασίλειο  50    79   
13  PPC S.A. SES Αγίου Δημητρίου  Ελλάδα   49    73   
14  Vattenfall Europe Generation AG Kraftwerk Boxberg  Γερμανία  47    69   
15  Vattenfall Europe Generation AG Kraftwerk Schwarze 

Pumpe 
Γερμανία  46    68   

16  RWE Power AG Kraftwerk Frimmersdorf  Γερμανία  44    63   
17  RWE Power AG Kraftwerk Neurath  Γερμανία  44    61   
18  RWE Power AG (E‐PRTR facility ID 140709)  Γερμανία  43    59   
19  RWE Power AG (E‐PRTR facility ID 118084)  Γερμανία  43    59   
20  Centrale Termoelettrica Federico II (BR SUD)  Ιταλία  41    54   

 

 



ΝΕΕΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ 

Την ίδια ώρα που η ελληνική κοινωνία και οικονομία πληρώνουν το τίμημα της εξάρτησής 

μας από  το  λιγνίτη,  η  ελληνική  κυβέρνηση σχεδιάζει  την  υλοποίηση  του  Επιχειρηματικού 

Πλάνου  της  ΔΕΗ  που  προβλέπει  την  κατασκευή  τριών  νέων  λιγνιτικών  μονάδων  στις 

υπάρχουσες  εγκαταστάσεις  της  Πτολεμαΐδας,  του  Μελίτη  και  του  Άγιο  Δημητρίου. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό που περιλαμβάνεται 

στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ που έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει 

προγραμματιστεί η κατασκευή των παρακάτω μονάδων:8  

 

Μονάδα  Ισχύς (MW)  Έτος λειτουργίας 

Πτολεμαΐδα 5  600  2017 
Μελίτη 2  450  2018 
Άγιος Δημήτριος 6  600  2025 

 

Οι  υποστηρικτές  του  λιγνίτη  ισχυρίζονται  ότι  οι  νέες  αυτές  μονάδες,  εφοδιασμένες  με 

σύγχρονες  αντιρρυπαντικές  τεχνολογίες,  ελαχιστοποιούν  τις  επιπτώσεις  στο  περιβάλλον 

στο βαθμό που θα βοηθήσουν στη δημιουργία ενός πιο ‘πράσινου’ προφίλ της ΔΕΗ. Πόσο 

αλήθεια είναι όμως αυτό; 

Σύμφωνα με  στοιχεία  της Greenpeace,    ακόμα  και  με  τις  πιο  σύγχρονες  αντιρρυπαντικές 

τεχνολογίες, οι ετήσιες εκπομπές των λιγνιτικών τριών μονάδων, με βάση την ισχύ τους, θα 

ήταν ως ακολούθως:  

 

Ετήσιες εκπομπές ρύπων (τόνοι) 

Μονάδα  CO2  SO2  NOX  PM10  PM2.5 

Πτολεμαΐδα 5  4.256.500  13.565  7.155  633  452 

Μελίτη 2  3.192.500  10.175  5.335  475  339 

Άγ. Δημήτριος 6  4.256.500  13.565  7.155  633  452 

CO2 – Διοξείδιο του άνθρακα 
SO2 – Διοξείδιο του Θείου 
NOΧ – Οξείδια του Αζώτου 
PM10 / PM2.5 – Μικροσωματίδια  

 

Η Greenpeace  αξιοποίησε  την  επικαιροποιημένη  μεθοδολογία  CAFE‐CBA  του  ΕΟΠ  (2011) 

προκειμένου να εκτιμήσει – με τα ίδια κριτήρια – την επιβάρυνση της δημόσιας υγείας και 

της εθνικής οικονομίας από τη λειτουργία των τριών νέων μονάδων. Χρησιμοποιώντας τα 

παραπάνω  στοιχεία  στην  επικαιροποιημένη  μεθοδολογία  CAFE‐CBA,  εξάγονται  τα 

παρακάτω συμπεράσματα: 

                                                            
8 http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=oXNSJpc0O3Y%3d&tabid=285&language=el‐GR  



Ετήσιες επιπτώσεις από τη λειτουργία νέων λιγνιτικών σταθμών 

 
Μονάδα 

 
Θάνατοι 

Χρόνιες 
βρογχίτιδες

Εισαγωγές σε 
νοσοκομείο 

Οικονομικό 
Κόστος  
(υψηλή 
εκτίμηση) 

Πτολεμαΐδα 5  58  25  18  274.694.424 € 

Μελίτη 2  44  19  13  205.945.919 € 

Άγ. Δημήτριος 6  58  25  18  274.694.424 € 
 

Οι  μονάδες  αυτές,  εφόσον  κατασκευαστούν,  θα  λειτουργούν  τουλάχιστον  μέχρι  τα  μέσα 

του αιώνα.  Συνεπώς,  οι  τρεις  νέες μονάδες θα προκαλούν περίπου 160  θανάτους  και θα 

επιβαρύνουν  έως  και  κατά 755  εκ.  €  στην  εθνική  οικονομία  για  κάθε  χρόνο  λειτουργίας 

τους μέχρι – τουλάχιστον – τα μέσα του αιώνα.  

 

ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΑΠΕ: ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ  

Η κατασκευή όμως νέων λιγνιτικών μονάδων δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε συμφέρουσα. 

Για την ακρίβεια, η κατασκευή σήμερα νέων δυσκίνητων μονάδων βάσης (όπως είναι ένας 

λιγνιτικός  σταθμός)  και  η  λειτουργία  τους  για  πολλές  δεκαετίες  θα  προκαλέσει  σοβαρά 

εμπόδια  στη  μεγάλη  διείσδυση  των  ΑΠΕ  και  την  πιο  αποδοτική  χρήση  της  κατανάλωσης 

ενέργειας,  λόγω  ασυμβατότητας  των  τεχνολογιών.  Προς  αυτήν  την  κατεύθυνση,  το 

Ευρωπαϊκό  Δίκτυο  Διαχειριστών  Συστημάτων  Μεταφοράς  Ηλεκτρικής  Ενέργειας, 

αναμένεται σύντομα να υποβάλει σχέδιο δεκαετούς ανάπτυξης των ευρωπαϊκών δικτύων, 

όπου προτεραιότητα θα δίνεται στις ΑΠΕ.9 

Μία τέτοια εξέλιξη δεν είναι διόλου τυχαία, καθώς οι αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν στα 

δίκτυα  προκειμένου  να  επιτραπεί  πολύ  υψηλή  διείσδυση  ΑΠΕ  (από  50%  έως  100%) 

καθιστούν  τη  λειτουργία  ενεργειακών  «δεινόσαυρων»,  όπως  είναι  οι  λιγνιτικοί  σταθμοί, 

είτε οικονομικά ασύμφορη είτε τεχνικά αδύνατη. Σύμφωνα με τη μελέτη της Greenpeace 

για τα δίκτυα σε μία Ευρώπη με 100% ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή ως το 2050, το 90% των 

μονάδων άνθρακα και λιγνίτη θα πρέπει να έχει αποσυρθεί από το δίκτυο το αργότερο ως 

το 2030.10  

Με άλλα λόγια, η κατασκευή νέων λιγνιτικών σταθμών σήμερα δεν θα παρατείνει απλώς 

την  επιβάρυνση  της  δημόσιας  υγείας  και  της  οικονομίας  για  πολλές  δεκαετίες  ακόμα. 

Εξίσου σημαντικά θα αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο στην πορεία για υψηλή διείσδυση των 

ΑΠΕ και εκμετάλλευση των μεγάλων περιθωρίων για εξοικονόμηση ενέργειας .  

 

                                                            
9 http://www.euractiv.com/specialreport‐europes‐electricity‐grid/eus‐10‐year‐power‐grid‐plan‐
driven‐renewables‐news‐510679  
10 http://www.greenpeace.org/greece/el/news/118508/118523/maxi_energeiakon_diktyon/  



ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Πρόσφατη μελέτη της Greenpeace, αποκάλυψε ότι για κάθε 1 ευρώ που η Ελλάδα επενδύει 

στα φωτοβολταϊκά, επιστρέφεται στην ελληνική οικονομία 1,09‐1,80 χάρη στη μείωση του 

περιβαλλοντικού  κόστους,  τη  δημιουργία  νέων  θέσεων  εργασίας,  την  αποτροπή 

λειτουργίας ακριβών μονάδων σε ώρες υψηλής ζήτησης κα.11  

 

Οφέλη από την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών
(2009-2020)
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Αυτό  αποτελεί  χαρακτηριστικό  παράδειγμα  του  πολλαπλασιαστικού  οφέλους  στην 

κοινωνία και την οικονομία από την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Μερικά χαρακτηριστικά οφέλη από 

την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας: 

 Οι  ΑΠΕ  μειώνουν  το  συστημικό  κόστος  της  ηλεκτροπαραγωγής  (σχετικές  μελέτες 

ΙΟΒΕ12,  ΕΜΠ13).  Σήμερα  εκτιμάται  ότι  αν  δεν  είχαμε  τις  λίγες  ΑΠΕ  που  έχουμε 

σήμερα η ηλεκτροπαραγωγή θα κόστιζε τουλάχιστον 109 εκ. περισσότερο (ΕΜΠ).  

 Είναι  κοινωνικά  δίκαιες  καθότι  δημιουργούν  εισόδημα  για  μεγάλο  μέρος  του 

πληθυσμού και πολλά νοικοκυριά και όχι μόνο σε λίγους μεγάλους επενδυτές. Το 

                                                            
11 http://www.greenpeace.org/greece/el/news/118508/118523/ofelos_anaptixis_fotovoltaikon/  
12 http://www.iobe.gr/media/Hmerides/APE.pdf  
13 http://www.eletaen.gr/drupal/sites/default/files/meleti_emp.pdf  



παράδειγμα της Γερμανίας είναι χαρακτηριστικό: Το 51% της εγκατεστημένης ισχύς 

ΑΠΕ ανήκει σε νοικοκυριά και αγρότες.14 

 Μειώνουν  τις  εισαγωγές  ορυκτών  καυσίμων  εξοικονομώντας  εκατοντάδες 

εκατομμύρια ευρώ,  χρήματα τα οποία παραμένουν στη χώρα μας δημιουργώντας 

θέσεις  εργασίας  και  εισόδημα  για  τους  (μικρούς  και  μεγάλους)  παραγωγούς.  Ο 

στόχος  επίτευξης  των  Φ/Β  το  2014  αναμένεται  να  έχει  δημιουργήσει  περίπου 

26.000  θέσεις  εργασίας  (άμεσες  και  έμμεσες).15 Σήμερα  στην  Ελλάδα,  παρά  την 

πρωτοφανή  οικονομική  κρίση,  έχουν  δημιουργηθεί  7.000  άμεσες  ισοδύναμες 

θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης στο χώρο των φωτοβολταϊκών.  

 Η  επίτευξη  των  στόχων  για  το  2020,  σε  συνδυασμό  με  την  υλοποίηση  του 

προγράμματος  εξοικονόμησης  στα  κτίρια  ‘Χτίζοντας  το  Μέλλον’,  αναμένεται  να 

δημιουργήσουν τουλάχιστον 250.000 θέσεις εργασίας (άμεσες και έμμεσες).16 

 Η ανάπτυξή τους αποτελεί εθνικής σημασίας προτεραιότητα εξαιτίας του μεγάλου 

δυναμικού που έχει η Ελλάδα, συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή ανεξαρτησία 

της χώρας και προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα στην οικονομία. 

 Κάποιες  ΑΠΕ  (π.χ.  αιολικά  σε  περιοχές  με  υψηλό  δυναμικό)  είναι  ήδη 

ανταγωνιστικές  με  τα  (επιδοτούμενα)  ορυκτά  καύσιμα.  Μέχρι  το  τέλος  της 

δεκαετίας,  σχεδόν  στο  σύνολό  τους  οι  ΑΠΕ  θα  είναι  πιο  ανταγωνιστικές  από  τα 

(επιδοτούμενα) ορυκτά καύσιμα.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 

Το 2012 αναμένεται να εξελιχθεί σε κομβική χρονιά για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας 

αφού  σημαντικές  αποφάσεις  που  λαμβάνονται  αυτές  τις  ημέρες  ή  θα  ληφθούν  τους 

επόμενους μήνες, θα κρίνουν την πορεία της για πολλές δεκαετίες. Άρρηκτα συνδεδεμένος 

με  τις  αναπτυξιακές  προοπτικές  της  χώρας  είναι  και  ο  ενεργειακός  τομέας  –  βασικός 

πυλώνας της οικονομίας με προεκτάσεις που αφορούν το σύνολο των πολιτών – ο οποίος 

άλλωστε αποτελεί και έναν από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στη σημερινή 

κατάσταση  της  οικονομίας.  Οι  λανθασμένες  πολιτικές  επιλογές  επί  σειρά  ετών,  έχουν 

οδηγήσει στη διατήρηση του σημερινού ακριβού και μη‐βιώσιμου μοντέλου ενέργειας, με 

το  λιγνίτη  στη  βάση  της  ηλεκτροπαραγωγής  και  τη  σπατάλη  στην  τελική  κατανάλωση 

ενέργειας.  

Όπως προκύπτει και από την ανάλυση της Greenpeace στην πρόσφατη έκθεση του ΕΟΠ, η 

χρήση  λιγνίτη  επί  δεκαετίες  επιφέρει  ένα  δυσβάστακτο  κόστος  σε  ανθρώπινες  ζωές  και 

στην οικονομία, αποτελώντας την επιτομή της μη‐αειφορικής ανάπτυξης.  

                                                            
14http://www.renewableenergymagazine.com/renewableenergy/magazine/index/pag/panorama/coll
eft/colright/panorama/tip/articulo/pagid/18648/botid/47/len/en/ 
15 http://www.helapco.gr/ims/file/news/2011/HELAPCO_YPEKA_14Oct2011.pdf  
16 http://www.greenpeace.org/greece/el/news/newstories‐archive/green‐development‐green‐jobs/  



Αντί όμως η σημερινή οικονομική κρίση να αποτελέσει αφορμή για γρήγορη και οριστική 

απομάκρυνση  από  τον  καταστροφικό  λιγνίτη,  η  κυβέρνηση  σχεδιάζει  νέες  ιδιωτικές 

επενδύσεις  σε  υπάρχουσες  μονάδες,  καθώς  και  την  κατασκευή    τριών  νέων  λιγνιτικών 

μονάδων.  Ως  αποτέλεσμα,  η  Ελλάδα  κινδυνεύει  να  παραμείνει  εξαρτημένη  από  το  πιο 

βρώμικο και ακριβό καύσιμο ως τα μέσα του αιώνα!  

Ένα  τέτοιο  ενδεχόμενο  δεν  υπονομεύει  μόνο  τις  μακροπρόθεσμες  προοπτικές  για 

βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας. Εξίσου σημαντικά, υπονομεύει τις πιθανότητες για 

γρήγορη  έξοδο  από  τη  σημερινή  κρίση,  αφού  οι  επενδύσεις  θα  κατευθύνονται  στη 

διατήρηση του σημερινού μη‐βιώσιμου μοντέλου, αντί για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της 

εξοικονόμηση  ενέργειας  που  μειώνουν  το  περιβαλλοντικό  κόστος,  αλλά  και  το  κόστος 

διαβίωσης για τους πολίτες. 

Την  ίδια  ώρα,  μάλιστα,  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο  πληθαίνουν  οι  φωνές  για  στροφή  σε  ένα 

μοντέλο 100% καθαρής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ως τα μέσα του αιώνα. Η Δανία 

ήδη  έγινε  η  πρώτη  χώρα  που  ανακοίνωσε  σχέδιο  για  100%  ΑΠΕ  στο  σύνολο  του 

ενεργειακού  τομέα  ως  το  2050.17 Οι  δύο  πρόσφατοι  Οδικοί  Χάρτες  της  Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής  για  το 2050  (κλίμα,  ενέργεια)  επιβεβαιώνουν ότι:  το  σενάριο 100%  ΑΠΕ ως  το 

2050  είναι  η  πιο  συμφέρουσα  επιλογή,  ενώ  το  όφελος  από  τη  μείωση  των  δαπανών  για 

ορυκτά καύσιμα (σε επίπεδο ΕΕ) θα ανέλθει έως και 320 δις € ετησίως ως το 2050. 18  

Δεδομένου  ότι  τα  μέτρα  που  θα  ληφθούν  άμεσα  και  αφορούν  τον  ενεργειακό  τομέα 

σήμερα,  θα  επηρεάσουν  όχι  μόνο  το  μέλλον  του  ενεργειακού  συστήματος,  αλλά  και  την 

πορεία της εθνικής οικονομία για πολλές δεκαετίες, η Greenpeace καλεί την κυβέρνηση: 

 

 Να  απελευθερώσει  την  αγορά  ενέργειας  μέσω  της  ταχείας  απεξάρτησης  από  το 

λιγνίτη και της επιθετικής ανάπτυξης των ΑΠΕ 

 Να  εγκαταλείψει  τα  σχέδια  για  νέες  λιγνιτικές  μονάδες  και  να ανακοινώσει  σχέδιο 

οριστικής  απόσυρσης  του  λιγνίτη  από  το  ενεργειακό  μείγμα  μέσα  στα  επόμενα  20 

χρόνια. 

 Να λάβει άμεσα  τα απαραίτητα μέτρα που οδηγούν σε 100%  καθαρή  ενέργεια  και 

παράλληλα  προστατεύουν  τις  ανθρώπινες  ζωές,  δημιουργούν  εισόδημα  και  θέσεις 

εργασίας  για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.  

 Να  προχωρήσει  στην  υλοποίηση  του  προγράμματος  ‘Χτίζοντας  το Μέλλον’  για  την 

ενεργειακή αναβάθμιση τριών εκατομμυρίου κατοικιών μέχρι το 2020. 

 

 

 

                                                            
17 http://www.kemin.dk/en‐us/newsandpress/news/2011/sider/securingdenmarksenergyfuture.aspx  
18 http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm και 
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm 
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Description	 of	 the	 EEA	 methodology	 for	
estimating	 health	 impacts	 of	 air	 pollution	 from	
industrial	sources	

Greenpeace International 

The methodology used by Greenpeace to quantify the health impacts of air pollution from 

coal‐fired power plants in EU has been developed for the European Environment Agency by 

a consortium led by the UK consultancy firm AEA. It has been subsequently used by EEA 

(2011) to estimate the economic impacts caused by air pollution from industrial facilities. 

The approach has been fully documented by Holland et al (2005) and EEA (2011). 

The estimates of health impacts include five separate pathways: Emissions of particulate 

matter contribute to primary PM concentrations. Emissions of SO2 and NOx affect 

concentrations of secondary particulate matter (PM) and ozone. The increased 

concentrations of PM and ozone cause a range of health risks. Only the health impacts 

caused by the three above mentioned types of emissions, PM, SO2 and NOx are included in 

Greenpeace estimates –heavy metals and organic toxins are not included here, but doing so 

would increase the calculated health impacts. 

The first step in implementing the methodology is obtaining data on air pollution emissions. 

For operating industrial facilities, this data is available in the European Pollutant Release and 

Transfer Register (E‐PRTR) database maintained by the EEA (DG ENV 2011). For proposed 

power plants, Greenpeace has relied on available public sources. 

The second step is estimating how the emissions affect the ambient concentrations of 

particulate matter and ozone that the population is exposed to. This is done with 

atmospheric modeling carried out by the EMEP programme (Co‐operative Programme for 

Monitoring and Evaluation of the Long‐range Transmission of Air Pollutants in Europe). The 

models include data on population density and weather patterns on a given year. The output 

from the modeling is in the form of source‐receptor matrices, which give the increase in 

exposure to ambient PM2.5 and ozone (as µg/m
3/person) as a result of the emission of one 

tonne of SO2, NOx or PM2.5. These matrices are calculated separately for each European 

country. EMEP describes the matrices as follows: 

Source‐receptor (SR) matrices give the change in various pollution 

levels in each receptor country (or grid square) resulting from a 

change in anthropogenic emissions from each individual emitter. Such 

matrices are generated by reducing emissions for each emitter of one 

or more precursors by a given percentage (15 % in this case), running 

the EMEP model with these reduced emissions, and comparing the 

resulting output fields with the base simulation, i.e.  a simulation 

without any emission reduction. The reason for this procedure is to 

keep the chemical conditions as close to the original conditions as 

possible.' 



Greenpeace uses new matrices that were prepared for the EEA (2011) report “Revealing the 

costs of air pollution from industrial facilities in Europe”. These matrices were not published 

but they were obtained from the authors and are included as an appendix. 

As the dispersion of emissions from different industrial sources depends on factors such as 

stack height and flue gas velocity and temperature, sectoral adjustment factors are used to 

adjust the source‐receptor matrices to reflect impacts from the power sector. 

The last step is using risk factors based on epidemiological studies to estimate health 

impacts resulting from the increases in ambient PM2.5 and ozone concentrations. For 

example, it is estimated that if the ambient concentration of PM2.5 increases by 10 µg/m
3 for 

a year, there will be approximately six deaths per 10,000 people. 

 

Health	effects	and	associated	risk	factors	included	

PM2.5	health	effects	quantified	and	risk	factors	used	(Holland	et	al	
2005,	9)	
Health end‐point  Cases per 

µg/m3/person/year 

exposure  

Chronic mortality (deaths)    6.07E‐05

Chronic mortality (life years lost)    6.51E‐04

Infant mortality (1 – 11 months)   1.05E‐07

Chronic bronchitis, population aged over 27 years   2.85E‐05

Respiratory hospital admissions, all ages   1.08E‐05

Cardiac hospital admissions, all ages    6.68E‐06

Restricted activity days (RADs) working age population   6.06E‐02

Respiratory medication use by adults   5.14E‐03

Respiratory medication use by children   6.21E‐04

Lower respiratory syndromes (LRS), including cough, among adults with chronic 

symptoms  

4.91E‐02

LRS (including cough) among children  3.19E‐02

Consultations for asthma, ages 0‐14    3.08E‐05



Consultations for asthma, ages 15‐64   5.29E‐05

Consultations for asthma, ages over 65   2.31E‐05

Consultations for upper respiratory symptoms (excluding allergic rhinitis) ages 0‐14   1.05E‐04

Consultations for upper respiratory symptoms (excluding allergic rhinitis) ages 15‐

64  

3.35E‐04

Consultations for upper respiratory symptoms (excluding allergic rhinitis) ages over 

65  

1.13E‐04

Restricted activity days, non‐working age population 2.96E‐02

 

Ozone	health	effects	quantified	and	risk	factors	used	(Holland	et	al	
2005,	10)	
Health end‐point  Cases per 10 µg/m3/person/year 

increase in 8‐hour daily average 

ozone19 

Acute mortality (life years lost)20  1.80E‐08 

Respiratory hospital admissions, ages over 65    1.02E‐08 

Minor restricted activity days, ages 18‐64    4.06E‐05 

Respiratory medication use by adults    1.48E‐05 

Minor restricted activity days, ages over 65    1.00E‐05 

Respiratory symptoms among adults    1.89E‐04 

 

Sample	calculations	
The source notes for all data and factors employed in these calculations are given below. 

PM2.5	deaths	from	PPC’s	Agioy	Dhmhtrioy	coal‐fired	power	plant	in	
Greece	
  PM10  NOx  SO2 

Emissions, tonnes per year  471  24,800  58,000 

                                                            
19 As health impacts of ozone at concentrations below 35 parts per billion are not directly proven by 
epidemiological studies, the ozone concentrations used by EEA are SOMO35 (sum of mean ozone over 
35 ppb). 
20 An average loss of life expectancy amongst those affected of 1 year is estimated. 



  TIMES 

PM10 to PM2.5 conversion factor  0.649  1  1 

  TIMES 

Emissions‐to‐concentration factors 

for Greece 

359.97  22.957  58.540 

  TIMES 

Power sector adjustment factors  0.50  0.78  0.87 

  EQUALS 

Increase in population‐weighted 

concentrations, µg/m3/person 

3,453,053 

  TIMES 

Risk factor for chronic deaths  6.0665 x 10‐5 

  EQUALS 

Amount of deaths caused per year  209.48 

  TIMES 

Value of statistical life, M€  2.00 

  EQUALS 

Economic losses due to deaths, M€  418.96 

 

Ozone	deaths	from	PPC’s	Agioy	Dhmhtrioy	coal‐fired	power	plant	in	
Greece	
  PM10  NOx  SO2 

Emissions, tonnes per year  471  24,800  58,000 

  TIMES 

Emissions‐to‐concentration factors 

for Greece 

0  43628  ‐1649.4 

  TIMES 

Power sector adjustment factors  0.5  0.78  0.87 



  EQUALS 

Increase in population‐weighted 

concentrations, µg/m3/person 

760,720,187 

  TIMES 

Risk factor for chronic deaths  1.7985 x 10‐8 

  EQUALS 

Amount of deaths caused per year  13.68 

  TIMES 

Value of statistical life, M€  0.12 

  EQUALS 

Economic losses due to deaths, M€  1.641 

 

The same calculation is repeated for each health effect quantified. 

Source	notes	for	numbers	
Data  Reference 

Emissions, tonnes per year  DG ENV (2011) 

PM10 to PM2.5 conversion factor  EEA (2011, 19) 

Emissions‐to‐concentration factors for Greece  Holland et al (2005, 23‐24) 

Power sector adjustment factors  EEA (2011, 68‐69) 

Risk factor for chronic deaths  Holland et al (2005, 9‐10) 

Value of statistical life, M€  Holland et al (2005, 9) 
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Appendix:	Source‐receptor	relationships	calculated	for	the	EEA	
report	“Revealing	the	costs	of	air	pollution	from	industrial	
facilities	in	Europe”	
Effect of emission of 1 t of each pollutant from each country on population weighted 

concentration of PM2.5 across Europe 

Country  PM2.5  NOx SO2

Albania  3.9151E+02 5.8082E+01 8.2488E+01

Austria  5.8772E+02 2.2591E+02 1.8662E+02

Bosnia and 

Herzegovina 

3.5199E+02 1.1425E+02 9.9051E+01

Belgium  8.5339E+02 1.6853E+02 2.1207E+02

Bulgaria  3.8085E+02 1.0154E+02 7.9346E+01

Belarus  2.2580E+02 9.7429E+01 1.1698E+02

Switzerland  7.3239E+02 3.5889E+02 2.6298E+02

Cyprus  2.5548E+02 9.8007E+00 2.7207E+01

Czech Republic  4.1200E+02 1.6107E+02 1.6297E+02

Germany  8.8171E+02 2.6561E+02 2.3820E+02

Denmark  2.1593E+02 7.1436E+01 9.0450E+01

Estonia  1.4089E+02 3.2905E+01 8.2895E+01

Spain  3.8324E+02 5.5669E+01 1.0219E+02

Finland  1.4099E+02 2.4983E+01 5.7584E+01

France  6.0059E+02 1.8773E+02 1.8401E+02

United Kingdom  4.8684E+02 1.0308E+02 1.5082E+02

Greece  3.5998E+02 2.2957E+01 5.8540E+01

Croatia  5.3045E+02 1.5928E+02 1.3954E+02

Hungary  5.8052E+02 2.1239E+02 1.5878E+02

Ireland  3.0100E+02 7.1488E+01 1.1304E+02

Italy  7.0369E+02 1.5666E+02 1.5384E+02



Lithuania  1.9183E+02 8.1914E+01 9.7355E+01

Luxembourg  6.3598E+02 2.3283E+02 1.9175E+02

Latvia  1.9150E+02 5.2563E+01 8.7021E+01

Moldova  4.2904E+02 1.3034E+02 1.2050E+02

Macedonia  2.3254E+02 5.9562E+01 6.3020E+01

Malta  3.1282E+02 7.0875E+00

Netherlands  7.8787E+02 1.5920E+02 2.4723E+02

Norway  1.5740E+02 3.2299E+01 4.7047E+01

Poland  4.0410E+02 1.2328E+02 1.4186E+02

Portugal  4.7380E+02 2.2621E+01 6.8326E+01

Romania  4.1235E+02 1.6450E+02 1.1866E+02

Sweden  2.2151E+02 3.9651E+01 6.0636E+01

Slovenia  4.3189E+02 1.8557E+02 1.5780E+02

Slovakia  4.0689E+02 1.8749E+02 1.5482E+02

Turkey  3.7775E+02 2.7340E+01 5.9347E+01

Ukraine  4.1453E+02 1.0216E+02 1.3098E+02

 

Effect of emission of 1 t of each pollutant from each country on population weighted 

SOMO 35 concentration across Europe 

   NOx    SO2

Albania  8.8167E+04 ‐3.4164E+03

Austria  7.8029E+04 ‐1.2443E+04

Bosnia and 

Herzegovina 

1.0376E+05 ‐3.5514E+03

Belgium  ‐6.6578E+04 ‐5.6995E+03

Bulgaria  9.2314E+04 ‐7.0708E+02

Belarus  4.8965E+04 ‐4.4867E+03

Switzerland  9.0287E+04 ‐1.8906E+04



Cyprus  5.5981E+04 ‐1.4830E+03

Czech Republic  5.5582E+04 ‐7.9477E+03

Germany  3.4242E+04 ‐1.2346E+04

Denmark  6.9511E+03 ‐1.0464E+04

Estonia  3.0064E+04 ‐4.2567E+03

Spain  5.9470E+04 ‐1.0853E+04

Finland  1.7214E+04 ‐6.2519E+03

France  9.2518E+04 ‐1.1662E+04

United Kingdom  ‐3.4462E+04 ‐9.9640E+03

Greece  4.3628E+04 ‐1.6494E+03

Croatia  1.1231E+05 ‐7.5827E+03

Hungary  1.1316E+05 ‐4.4170E+03

Ireland  4.8069E+04 ‐1.5386E+04

Italy  5.4142E+04 ‐9.4963E+03

Lithuania  6.6340E+04 ‐6.2456E+03

Luxembourg  1.5503E+04 ‐9.0853E+03

Latvia  4.5998E+04 ‐5.8752E+03

Moldova  9.0858E+04 ‐3.1587E+03

Macedonia  6.4754E+04 ‐2.0287E+03

Malta  1.2860E+04

Netherlands  ‐7.0151E+04 ‐5.4803E+03

Norway  5.2553E+04 ‐1.4571E+04

Poland  3.9462E+04 ‐3.6812E+03

Portugal  6.3186E+03 ‐5.6914E+03

Romania  1.0215E+05 ‐2.0537E+03

Sweden  3.1619E+04 ‐1.1205E+04

Slovenia  8.6406E+04 ‐1.1863E+04



Slovakia  1.0862E+05 ‐5.3033E+03

Turkey  6.1512E+04 ‐8.7392E+02

Ukraine  4.5440E+04 ‐3.0269E+03
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