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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Ένα φάντασµα πλανιέται πάνω από την Ελλάδα. Το φάντασµα της πετρελαιοκίνησης. Τον 

τελευταίο καιρό πληθαίνουν οι φωνές εκείνων που θεωρούν ότι ήρθε η ώρα να αρθεί η 

απαγόρευση της κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητων επιβατηγών οχηµάτων στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη. Υποστηρίζουν µάλιστα ότι η άρση αυτή επιβάλλεται για περιβαλλοντικούς 

λόγους, αφού οι σύγχρονοι πετρελαιοκινητήρες έχουν επιλύσει πολλά από τα προβλήµατα 

του παρελθόντος και διεκδικούν επί ίσοις όροις µια θέση στους δρόµους δίπλα στους 

συµβατικούς βενζινοκινητήρες. 

 

Η έκθεση αυτή αποµυθοποιεί τη δήθεν φιλοπεριβαλλοντική διάσταση της 

πετρελαιοκίνησης και τεκµηριώνει όλους εκείνους τους λόγους που επιβάλλουν και 

σήµερα τη συνέχιση της ισχύουσας απαγόρευσης των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων. 

 

Τα κατ’ αρχήν πλεονεκτήµατα της πετρελαιοκίνησης (µειωµένη κατανάλωση καυσίµου και 

µικρότερες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση µε τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα) 

αναιρούνται όταν κανείς συνυπολογίσει και άλλους παράγοντες και προχωρήσει σε µια πιο 

ολιστική προσέγγιση του θέµατος. 

 

Το ντίζελ είναι ένας ‘σιωπηρός δολοφόνος’, ο οποίος ευθύνεται για το θάνατο χιλιάδων 

ανθρώπων κάθε χρόνο. Η ισχύουσα (αλλά και η επερχόµενη) νοµοθεσία για τις 

επιτρεπόµενες εκποµπές ρύπων δε µπορεί να προστατεύσει επαρκώς τη δηµόσια υγεία.  

 

Η πιθανή άρση της απαγόρευσης των πετρελαιοκίνητων επιβατηγών αυτοκινήτων σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα είχε ως αποτέλεσµα την έξαρση του φωτοχηµικού νέφους και 

την επαύξηση των ήδη υψηλών επιπέδων των επικίνδυνων µικροσωµατιδίων. Τα 

σύγχρονα πετρελαιοκίνητα επιβατηγά αυτοκίνητα εκπέµπουν κατά µέσο όρο 8-10 

φορές περισσότερα οξείδια του αζώτου από τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα και 

συνεπώς συµβάλλουν αναλογικά περισσότερο στη δηµιουργία φωτοχηµικού 

νέφους. Πρόσφατες µελέτες δείχνουν ότι τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα εκλύουν 10-

300 φορές περισσότερα µικροσωµατίδια από τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα 

σύγχρονης τεχνολογίας. Η Ελλάδα κατέχει ένα αρνητικό ρεκόρ σε ότι αφορά στα 

επίπεδα των µικροσωµατιδίων (ΡΜ10) στην ατµόσφαιρα. Τα ‘πρωτεία’ κρατά η 

Θεσσαλονίκη (2 στις 3 µέρες, η µέση συγκέντρωση των ΡΜ10 είναι πάνω από το όριο των 

50 µg/m3), δεύτερη η Αθήνα (1 στις 2 µέρες, η µέση συγκέντρωση των ΡΜ10 είναι πάνω 

από τα 50 µg/m3) και ακολουθούν η Λάρισα και η Πάτρα στην τρίτη και τέταρτη θέση 

αντίστοιχα. Οι σχετικές µελέτες του τµήµατος Επιδηµιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών 

έδειξαν ότι αν τα µέσα επίπεδα των µικροσωµατιδίων (ΡΜ10) στην Αθήνα ήταν 

κάτω από 20 µg/m3 (αντί των 52,12 µg/m3 που είναι τώρα), θα είχαµε 5.066 

λιγότερους θανάτους κάθε χρόνο. Επιπλέον, µια τέτοια µείωση θα αύξανε το 

προσδόκιµο ζωής σχεδόν κατά ένα χρόνο για κάθε κάτοικο της Αθήνας. 

 

Όπως τεκµηριώνεται από πρόσφατες µελέτες, τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα συµβάλλουν εν 

τέλει περισσότερο στην αλλαγή του κλίµατος του πλανήτη από τα αντίστοιχα 
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βενζινοκίνητα. Επιπλέον, το ‘εξωτερικό’ κοινωνικό-περιβαλλοντικό κόστος της 

πετρελαιοκίνησης για την Αθήνα είναι τριπλάσιο αυτού που υπολογίστηκε για τους 

βενζινοκινητήρες. 

 

∆υστυχώς, ούτε η αναµφισβήτητη τεχνολογική πρόοδος ούτε η διαρκώς αυστηρότερη 

νοµοθεσία, ούτε βέβαια οι ανεπαρκείς -ούτως ή άλλως- έλεγχοι φαίνεται να µπορούν να 

µας προστατεύσουν προς το παρόν. Επειδή τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που 

σχετίζονται µε την αυτοκίνηση είναι υπαρκτά και οξυµένα, η σηµερινή κατάσταση (της 

απόλυτης κυριαρχίας των βενζινοκίνητων Ι.Χ. δηλαδή) δε µπορεί να συνεχιστεί ως έχει. Η 

πετρελαιοκίνηση όµως δεν είναι η λύση. Απαιτούνται δραστικές αλλαγές σε τρεις 

κατευθύνσεις: 

 

1. Μείωση των διανυόµενων επιβατοχιλιοµέτρων µε παράλληλη βελτίωση και 

ανάπτυξη των µέσων συλλογικής µεταφοράς. 

2. Βελτίωση της αποδοτικότητας των οχηµάτων (µε αλλαγές στο σχεδιασµό των 

κινητήρων και των αµαξωµάτων) ώστε να µειωθεί η κατανάλωση καυσίµου και η 

ρύπανση. 

3. Στροφή σε εναλλακτικά καθαρότερα καύσιµα (π.χ. βιοκαύσιµα), µε προτεραιότητα 
στην υιοθέτηση τέτοιων καυσίµων σε ειδικούς και ιδιαίτερα επιβαρυντικούς για το 

περιβάλλον στόλους οχηµάτων (ταξί, λεωφορεία, απορριµµατοφόρα, οχήµατα 

δηµοσίων υπηρεσιών). 
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1. Το ντίζελ επιστρέφει στην ατζέντα 
 

‘Η πετρελαιοκίνηση πέθανε, ζήτω η πετρελαιοκίνηση!’. Με αντίστοιχους τίτλους και µε 

πληθώρα επιθέτων στα οποία κυριαρχεί το ‘οικολογικό’, το ντίζελ έχει επιστρέψει στην 

ατζέντα, τουλάχιστον σε ότι αφορά στο δηµοσιογραφικό επίπεδο. Ο Σύνδεσµος 

Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), η ΕΛΠΑ, αλλά και ο ειδικός τύπος για το 

αυτοκίνητο, θεωρούν πλέον βέβαιη την άρση του ‘ελληνικού παραδόξου’. 

 

Τι είναι το ‘ελληνικό παράδοξο’; Μα το ότι το ποσοστό των πετρελαιοκίνητων επιβατηγών 

οχηµάτων στην Ελλάδα παραµένει κολληµένο στο 1%, όταν το µερίδιο των 

πετρελαιοκίνητων στις ταξινοµήσεις νέων επιβατηγών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση φτάνει το 45% κατά µέσο όρο [1]. Στην κατηγορία των ελαφρών φορτηγών, το 

ποσοστό των πετρελαιοκινήτων στις 15 χώρες της Ε.Ε. ξεπερνάει το 90% του συνόλου 

αυτής της αγοράς. Στην Ελλάδα το ποσοστό των πετρελαιοκίνητων ελαφρών φορτηγών 

ανέρχεται σε 62,5%, το χαµηλότερο της Ε.Ε. [2]. 
 

Ποσοστό πετρελαιοκίνητων
στις νέες ταξινoµήσεις επιβατηγών (2003)
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Ποσοστό πετρελαιοκίνητων στις νέες ταξινοµήσεις επιβατηγών οχηµάτων (2003) 

ΧΩΡΑ DIESEL (%) 
Αυστρία 71,5 

Βέλγιο 68,2 

Βρετανία 27,3 

Γαλλία 67,4 

Γερµανία 39,9 

∆ανία 22,7 

Ελλάδα 1,5 

Ιρλανδία 17,2 

Ισπανία 60,9 

Ιταλία 48,7 

Λουξεµβούργο 65,9 

Ολλανδία 22,6 

Πορτογαλία 44,9 

Σουηδία 7,7 

Φινλανδία 15,2 

ΕΕ-15 44,3 
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Κάνοντας βέβαια κάποιος το δικηγόρο του διαβόλου, θα µπορούσε να αντιστρέψει τους 

χαρακτηρισµούς και να µιλήσει για ‘ευρωπαϊκό παράδοξο’, αφού τόσο στις ΗΠΑ όσο και 

στην Ιαπωνία, τα ποσοστά των πετρελαιοκίνητων είναι εξίσου χαµηλά µε τα 

ελληνικά, και αιτία γι’ αυτό είναι η άσχηµη περιβαλλοντική συµπεριφορά των 

πετρελαιοκίνητων. 

 

Το ‘ελληνικό παράδοξο’ δεν προέκυψε τυχαία και έχει µια λογική εξήγηση. Συγκεκριµένα, 

την απαγόρευση που έχει επιβάλει το ελληνικό κράτος στα πετρελαιοκίνητα Ι.Χ. 

οχήµατα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

 

 

Πού και για ποιούς απαγορεύεται το ντίζελ; 

 

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη απαγορεύεται όχι µόνο η κίνηση των Ι.Χ. 

πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, αλλά και η ταξινόµησή τους, η απόκτηση δηλαδή άδειας 

κυκλοφορίας. Εξαιρούνται τα ταξί, τα λεωφορεία, τα στρατιωτικά οχήµατα και τα βαρέα 

φορτηγά. Η ΚΥΑ Β-27660/712 (ΦΕΚ 519Β, 12-8-92) καθορίζει τα διοικητικά όρια εντός 

των οποίων ισχύουν οι απαγορεύσεις. Εξαίρεση δε γίνεται για καµιά κατηγορία 

αυτοκινήτων, εκτός από τους ιδιοκτήτες φορτηγών ιδιωτικής χρήσης κάτω των 4 τόνων, 

οι οποίοι κατέχουν άδεια παραγωγού ή και πωλητή σε λαϊκές αγορές και µεταφέρουν 

προϊόντα για πώληση, εφόσον τα αυτοκίνητά τους πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις 

τεχνολογίας και ηλικίας (ΚΥΑ 25543/1207, ΦΕΚ 577Β, 18-5-01). Η παραβίαση της 

απαγόρευσης κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου µε κινητήρα ντίζελ στα δύο µεγάλα 

αστικά κέντρα δεν περιλαµβάνεται στον ΚΟΚ, ωστόσο τιµωρείται βάσει σχετικού 

υπουργικού διατάγµατος (αφαίρεση πινακίδων).  [3]
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Η απαγόρευση αυτή έγινε για περιβαλλοντικούς λόγους, αφού το περιβάλλον των δύο 

µεγαλουπόλεων δεν άντεχε το δυσβάσταχτο ρυπαντικό φορτίο των πετρελαιοκίνητων 

οχηµάτων. 

 

Οι λόγοι όµως που οδήγησαν στην απαγόρευση έχουν εν πολλοίς εκλείψει, ισχυρίζονται οι 

υπέρµαχοι της άρσης της απαγόρευσης. Παραθέτουν µάλιστα µία σειρά επιχειρηµάτων που 

κατ’ αρχήν µοιάζουν λογικά. Τα επιχειρήµατα αυτά είναι συνοπτικά τα εξής: 

 

- Η τεχνολογία των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων έχει βελτιωθεί σηµαντικά τα 

τελευταία χρόνια και συνεπώς έχουν µειωθεί δραστικά οι εκπεµπόµενοι ρύποι. 

- Το νέφος της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έχει µεταλλαχθεί προ πολλού από 

νέφος ‘αιθαλοµίχλης’ σε ‘φωτοχηµικό’ και συνεπώς τα όποια µέτρα θα πρέπει να 

στοχεύουν πρωτίστως στον έλεγχο και µείωση των φωτοχηµικών ρύπων για τους 

οποίους κύριοι υπεύθυνοι είναι οι βενζινοκίνητοι κινητήρες. 

- Τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα καταναλώνουν αναλογικά λιγότερα καύσιµα και 

συνεισφέρουν λιγότερο από τα βενζινοκίνητα στις εκποµπές διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2) ανά διανυόµενο χιλιόµετρο. 

- Αν και τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα εκπέµπουν πολύ περισσότερα εισπνεόµενα 

σωµατίδια από τα αντίστοιχου κυβισµού βενζινοκίνητα, η τεχνολογία (παγίδες 

µικροσωµατιδίων) επιτρέπει σήµερα την άµβλυνση αυτού του προβλήµατος. 

- Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τους εκπεµπόµενους ρύπους από τα πετρελαιοκίνητα 

οχήµατα γίνεται από το 2005 πολύ αυστηρότερη και µπορεί να εγγυηθεί ένα 

καθαρότερο περιβάλλον. 

 

Με αυτά τα επιχειρήµατα στη φαρέτρα τους λοιπόν, κάποιοι πιέζουν για άρση της 

απαγόρευσης και την ελεύθερη πρόσβαση των πετρελαιοκίνητων στις δύο µεγαλουπόλεις. 

Είπαµε πως τα επιχειρήµατα αυτά µοιάζουν κατ’ αρχήν λογικά. Είναι όµως; Μήπως 

υπάρχουν και άλλα στοιχεία που ανατρέπουν αυτή την κατ’ αρχή θετική εικόνα για το 

ντίζελ; Μήπως εν τέλει η άρση της απαγόρευσης εξυπηρετεί άλλα συµφέροντα (αµιγώς 

εµπορικά) και όχι την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας; 

 

Στις σελίδες που ακολουθούν θα τεκµηριώσουµε όλους εκείνους τους λόγους που 

επιβάλλουν και σήµερα τη συνέχιση της ισχύουσας απαγόρευσης των πετρελαιοκίνητων 

αυτοκινήτων. Θα εξετάσουµε ένα-ένα τα παραπάνω επιχειρήµατα, ανατρέποντάς τα στην 

ουσία τους και θα παρουσιάσουµε νέα στοιχεία που αποδεικνύουν, πέραν πάσης 

αµφιβολίας, ότι το ντίζελ είναι ένας ‘σιωπηρός δολοφόνος’, ο οποίος ευθύνεται για το 

θάνατο χιλιάδων ανθρώπων κάθε χρόνο. Θα καταδείξουµε επίσης πως και η πιο αυστηρή 

νοµοθεσία για τις επιτρεπόµενες εκποµπές ρύπων δε µπορεί να προστατεύσει επαρκώς τη 

δηµόσια υγεία. Τέλος, θα προτείνουµε εναλλακτικές επιλογές στο σηµερινό βενζινοκίνητο 

στόλο οχηµάτων, µε απώτερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 

υγείας. 
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2. Τα όρια της τεχνολογίας 
 

Την τελευταία εικοσαετία, η τεχνολογία των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων έχει βελτιωθεί 

σηµαντικά, µε αποτέλεσµα τα επίπεδα των εκλυόµενων ρύπων να είναι πλέον κατά 5-10 

φορές µικρότερα απ’ ότι στα µέσα της δεκαετίας του ’80 (βλέπε και σχετικό σχήµα). 

Παρόλα αυτά, η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για περαιτέρω µείωση της 

ρύπανσης προκειµένου να προστατευθεί η δηµόσια υγεία, απαιτεί επιπλέον δραστικές 

µειώσεις στα επίπεδα των εκλυόµενων ρύπων (και συγκεκριµένα υποδεκαπλασιασµό 

τους). Ο στόχος αυτός είναι θεωρητικά εφικτός από τεχνική άποψη, στην πράξη όµως τα 

εµπόδια που θα πρέπει να υπερπηδηθούν φαντάζουν σχεδόν ανυπέρβλητα. Κι αυτό γιατί η 

επίλυση κάποιων τεχνικών προβληµάτων αντιρρύπανσης, συχνά αναιρεί κάποια από τα 

πλεονεκτήµατα της πετρελαιοκίνησης (π.χ. αυξάνει την κατανάλωση καυσίµου). 

 

 
 

Το διάγραµµα δείχνει τη διαχρονική ποσοστιαία µείωση των µικροσωµατιδίων [PM], των υδρογονανθράκων [HC] 
και των οξειδίων του αζώτου [NOx] στα πετρελαιοκίνητα οχήµατα 
και τη συµβολή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας σ’ αυτή τη µείωση 

 
Οι κινητήρες ντίζελ λειτουργούν µε υψηλότερες πιέσεις στο θάλαµο καύσης σε σχέση µε 

τους βενζινοκινητήρες. Αυτό επιβάλλει µια πιο στιβαρή κατασκευή του κινητήρα ντίζελ, 

περιορίζοντας έτσι τις θερµικές απώλειες στις φάσεις συµπίεσης και εκτόνωσης. Πρακτικά 

αυτό σηµαίνει µεγαλύτερο βαθµό θερµοδυναµικής απόδοσης, γεγονός που ενισχύεται όταν 

ο κινητήρας υπερτροφοδοτείται (κινητήρας turbo). Μεγαλύτερος βαθµός θερµοδυναµικής 

απόδοσης σηµαίνει χαµηλότερη κατανάλωση καυσίµου (της τάξης του 10-30%) και αυτό 

είναι το µείζον πλεονέκτηµα ενός πετρελαιοκινητήρα σε σχέση πάντα µε ένα αντίστοιχο 

βενζινοκινητήρα. Συνυπολογίζοντας και τη µεγαλύτερη ροπή των κινητήρων ντίζελ 

(πράγµα που σηµαίνει καλύτερη συµπεριφορά στις ενδιάµεσες επιταχύνσεις που επιβάλλει 

η κίνηση στις πόλεις), η απόδοσή τους µπορεί να είναι έως και 25% µε 50% καλύτερη απ’ 

αυτή των βενζινοκινητήρων [4]. 

 

∆υστυχώς όµως, οι θαυµαστές αυτές επιδόσεις επιτυγχάνονται γιατί στα σηµερινά 

πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα επιτρέπεται να ρυπαίνουν περισσότερο από τα βενζινοκίνητα. 
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Ο έλεγχος των εκλυόµενων ρύπων (µέσω καταλυτών για τα οξείδια του αζώτου [NOx] και 

ειδικών παγίδων για τα σωµατίδια) έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της κατανάλωσης (έως 

και +10% για τους καταλύτες NOx και έως +5% για τις παγίδες σωµατιδίων) [5]. Η 

ενσωµάτωση τέτοιων τεχνολογιών στα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα έχει επίσης ως 

αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους των οχηµάτων. Εκτιµάται, για παράδειγµα, ότι η 

ενσωµάτωση παγίδων σωµατιδίων σε ένα νέο αυτοκίνητο (για να πληρούνται οι στόχοι της 

νέας ευρωπαϊκής νοµοθεσίας) συνεπάγεται αύξηση του κόστους κατά 150-800 € για τα 

ελαφρά οχήµατα και 2.000-10.500 € για τα βαρέα οχήµατα [6]. 

 

 

3. Τι βγαίνει από την εξάτµιση των πετρελαιοκίνητων; 
 

Η σύσταση των καυσαερίων των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων, όπως είναι λογικό, ποικίλλει 

και εξαρτάται από µια σειρά παραγόντων όπως η ποιότητα του καυσίµου, ο τύπος του 

κινητήρα, η οδηγική συµπεριφορά, η ύπαρξη ή µη συστηµάτων αντιρρύπανσης, κ.λπ. Σε 

κάθε περίπτωση πάντως, τα καυσαέρια των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων περιέχουν 

σωµατίδια και ένα µίγµα εκατοντάδων ενώσεων που βρίσκονται σε αέρια φάση.  

 

Στους αέριους ρύπους, εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που είναι αέριο του 

θερµοκηπίου, συγκαταλέγονται το µονοξείδιο του άνθρακα (CO), ενώσεις του αζώτου 

(NOx) και του θείου (SOx) και υδρογονάνθρακες (HC) χαµηλού µοριακού βάρους. Από 

τοξικολογική άποψη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι εκλυόµενες αλδεΰδες (π.χ. 

φορµαλδεΰδη, ακεταλδεΰδη, ακρολεΐνη), το βενζόλιο, το 1,3-βουταδιένιο, οι πολυκυκλικοί 

αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ), και οι νιτρο-πολυκυκλικοί αρωµατικοί 

υδρογονάνθρακες. 

 

Η σωµατιδιακή φάση των καυσαερίων περιλαµβάνει στοιχειακό άνθρακα, προσροφηµένες 

οργανικές ενώσεις και µικρές ποσότητες θειικών και νιτρικών ενώσεων καθώς και µέταλλα 

και άλλα ιχνοστοιχεία. Από τοξικολογική άποψη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ), οι νιτρο-πολυκυκλικοί αρωµατικοί 

υδρογονάνθρακες και τα οξειδωµένα παράγωγα των ΠΑΥ. Συνήθως, οι ΠΑΥ και τα 

παράγωγά τους συνιστούν λιγότερο από το 1% της συνολικής µάζας των σωµατιδίων 

πετρελαϊκής προέλευσης. Παρόλα αυτά, η σηµασία τους είναι κεφαλαιώδης, καθώς πολλές 

απ’ αυτές τις ενώσεις έχουν καρκινογόνο και µεταλλαξιγόνο δράση. 

 

Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει κάποιες µόνο από τις απαντώµενες στα καυσαέρια 

τοξικές ενώσεις [7]. 
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Τοξικές ενώσεις στα καυσαέρια των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων 

 
Οι ενώσεις µε αστερίσκο (*) είναι αναγνωρισµένες ως ύποπτες για καρκινογένεση ή αναπαραγωγική τοξικότητα 

  
∆οµή των µικροσωµατιδίων 

 

 
 

SOL = Στερεά ανθρακούχα σφαιρίδια (γνωστά και ως αιθάλη) που καλύπτονται από ένα στρώµα 

προσροφηµένων υδρογονανθράκων και θειικών ενώσεων. Οι προσροφηµένες ενώσεις δρουν ως κόλλα που έχει 

ως αποτέλεσµα τα ανθρακούχα σφαιρίδια να σχηµατίζουν µεγαλύτερα σωµατίδια. 

SOF = διαλυτό οργανικό κλάσµα το οποίο αποτελείται από συµπυκνωµένα σωµατίδια υδρογονανθράκων (a) και 

προσροφηµένους υδρογονάνθρακες (b) οι οποίοι προέρχονται από άκαυστο πετρέλαιο και λιπαντικά. Το ποσοστό 

του διαλυτού οργανικού κλάσµατος είναι συνάρτηση της φόρτισης του κινητήρα και της ταχύτητας και είναι 

υψηλότερο όταν ‘ζορίζεται’ λιγότερο ο κινητήρας. 

SO4 = σωµατίδια θειικού οξέος και θειικών ενώσεων (c) και προσροφηµένες θειικές ενώσεις (d) απόρροια της 

παρουσίας θείου στα καύσιµα. 

 

Μία τυπική σύσταση των µικροσωµατιδίων πετρελαϊκής προέλευσης φαίνεται στο 

παρακάτω διάγραµµα [8]. 
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Τυπική σύσταση σωµατιδίων πετρελαϊκής προέλευσης

Άνθρακας
41%

Τέφρα
13%

Θειικά
14%

Υδρογονάνθρακες 
(από λιπαντικά)

25%

Υδρογονάνθρακες 
(από καύσιµο)

7%

 
 

  Ταξινόµηση µικροσωµατιδίων µε βάση το µέγεθος [5]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ 
Νανοσωµατίδια <0,05 µm 

Εξαιρετικά λεπτά 0,05-0,1 µm 

Λεπτά (ΡΜ2.5) 0,1-2,5 µm 

ΡΜ10 2,5-10 µm 

 

1 µm είναι ίσο µε το εκατοµµυριοστό του µέτρου. Για σύγκριση, µια µέση ανθρώπινη τρίχα έχει πάχος 100 µm. 

 

Τα νανοσωµατίδια αποτελούν το 1% έως 20% της µάζας των µικροσωµατιδίων, ενώ 80-

95% αποτελείται από σωµατίδια αεροδυναµικής διαµέτρου 0,05-1 µm. Αυτά τα σωµατίδια 

είναι τόσο µικρά που µπορούν εύκολα να διεισδύσουν βαθιά µέσα στα πνευµόνια µε ότι 

επιπτώσεις συνεπάγεται αυτό. 

 

 

4. Επιπτώσεις στην υγεία 
 

Η συνήθης καθηµερινή εισπνοή των καυσαερίων των πετρελαιοκίνητων οχηµάτων µπορεί 

να επιδεινώσει την υγεία. Οι επιπτώσεις µπορεί να είναι οξείες ή µακροχρόνιες, ενώ 

ανάµεσά τους συγκαταλέγεται και η πρόκληση καρκίνου των πνευµόνων. 

 

Οξείες επιπτώσεις 

 

Ακόµη και η βραχύβια έκθεση σε καυσαέρια πετρελαϊκής προέλευσης µπορεί να επιφέρει 

επιπτώσεις αναπνευστικού, νευρολογικού και ανοσολογικού χαρακτήρα. Ακόµη και η 

έκθεση για µία µόνο ώρα στα καυσαέρια αυτά µπορεί να επιφέρει ερεθισµούς στα µάτια, το 

φάρυγγα και τους βρόγχους. Στα συµπτώµατα περιλαµβάνονται επίσης πονοκέφαλοι και 

ναυτία, βήχας, έκλυση φλέγµατος και αυξηµένη αντίδραση σε γνωστά αλλεργιογόνα [9]. 

Επιδηµιολογικές µελέτες σε εργαζόµενους σε χώρους στάθµευσης λεωφορείων καθώς και 

σε λατόµους που εκτίθενται σε καυσαέρια πετρελαιοκινητήρων έδειξαν µειωµένη 

πνευµονική λειτουργία, αυξηµένο βήχα, δύσπνοια και σφίξιµο στο στήθος  [8]. 
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Χρόνιες µη-καρκινογόνες επιπτώσεις 

 

Η µακροχρόνια έκθεση σε καυσαέρια πετρελαιοκινητήρων συνδέεται µε αυξηµένα 

κρούσµατα βρογχίτιδας, βήχα, έκλυσης φλέγµατος και µειωµένης πνευµονικής 

λειτουργίας. Έρευνες σε πειραµατόζωα έδειξαν επίσης φλεγµονή σε πνευµονικούς ιστούς 

και µειωµένη αντίσταση σε ασθένειες. Η Αµερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος 

(ΕΡΑ) εκτιµά ότι τα συµπτώµατα αυτά εµφανίζονται για συγκεντρώσεις στον αέρα της 

τάξης των 14 µg/m3 (Reference concentration – RfC, που αφορά στα επίπεδα σωµατιδίων 

πετρελαϊκής προέλευσης). Γι’ αυτό και οι κατευθυντήριες οδηγίες για τα µικροσωµατίδια 

ΡΜ2.5 κάνουν λόγο για προσπάθεια µείωσης των συγκεντρώσεων τους στον αέρα 

τουλάχιστον στα 15 µg/m3. 

 

Η καρκινογόνος δράση των καυσαερίων 

 

Πολυάριθµες µελέτες έχουν αποδείξει την καρκινογόνο δράση των καυσαερίων των 

πετρελαιοκινητήρων. Η δράση αυτή έχει αναγνωριστεί από επίσηµους φορείς (National 

Institute for Occupational Safety and Health - NIOSH, International Agency for Research 

on Cancer - IARC, World Health Organization - WHO, US Environmental Protection 

Agency - EPA, κ.λπ) ήδη από το 1988. Εκδηλώνεται κυρίως ως καρκίνος των πνευµόνων 

και µπορεί να εµφανιστεί και σε επίπεδα ρύπων αντίστοιχα µ’ αυτά που συναντώνται σε 

αστικά κέντρα. Πρόσφατες µελέτες στη Φινλανδία έδειξαν επίσης αυξηµένες πιθανότητες 

εµφάνισης καρκίνου των ωοθηκών σε γυναίκες που εκτίθενται συστηµατικά σε καυσαέρια 

πετρελαιοκινητήρων [10]. 

 

Το διάγραµµα που ακολουθεί δείχνει το δυναµικό καρκινογένεσης των 

πετρελαιοκινητήρων έναντι του αντίστοιχου δυναµικού που παρουσιάζουν κάποιοι ρύποι οι 

οποίοι απαντώνται σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε βενζινοκινητήρες (όπως π.χ. το 1,3-

βουταδιένιο, το βενζόλιο, η φορµαλδεΰδη και η ακεταλδεΰδη) [5,11]. Με βάση το 

εκτιµώµενο δυναµικό καρκινογένεσης των καυσαερίων ενός πετρελαιοκινητήρα [3x10-4 

ανά µg/m3] εκτιµάται ότι µόνο στην Καλιφόρνια αναµένονται 14.000 επιπλέον περιπτώσεις 

καρκίνου του πνεύµονα. 
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∆υναµικό καρκινογένεσης
(πετρελαιοκινητήρες έναντι βενζινοκινητήρων)
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Το δυναµικό καρκινογένεσης βενζινοκίνητων [■] και πετρελαιοκίνητων [■] οχηµάτων µε βάση τα πρότυπα της 

ισχύουσας κοινοτικής νοµοθεσίας 
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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. 

• Άτοµα που πάσχουν ήδη από χρόνιες ασθένειες του αναπνευστικού. 

• Άτοµα µε καρδιαγγειακές παθήσεις. 

• Ηλικιωµένοι (κυρίως όσοι είναι άνω των 65 ετών). 

• Έγκυες και τα έµβρυά τους. 

 

Τα παιδιά είναι τα πρώτα θύµατα της ρύπανσης. 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 διότι: 

 

• Περνούν περισσότερο χρόνο σε ανοιχτούς χώρους απ’ ότι οι ενήλικες. 

• 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 στους τοξικούς ρύπους να φθάσουν γρηγορότερα στον ‘τόπο του 

εγκλήµατος’. 

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

 

Η έκθεση σε ρύπους σ’ αυτή την ηλικία είναι εξόχως σηµαντική, καθώς µπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη και οι 

όποιες επιπτώσεις µπορεί να είναι µη αναστρέψιµες. 
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Τα φονικά µικροσωµατίδια 

 

Θεωρούνται -και δικαίως- ως ρύπος προτεραιότητας, τόσο από την Παγκόσµια Οργάνωση 

Υγείας, όσο και από πολλούς άλλους φορείς που ασχολούνται µε την προστασία του 

περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας. Οι έρευνες ενοχοποιούν κυρίως τα αιωρούµενα 

ατµοσφαιρικά σωµατίδια µικρής διαµέτρου (γνωστά και ως ΡΜ10 και ΡΜ2.5), που εισχωρούν 

βαθύτερα στο αναπνευστικό σύστηµα. 

 

Η χηµική σύσταση των µικροσωµατιδίων και οι βιολογικές επιπτώσεις τους 

Συστατικό Κύριοι παράγοντες Επιπτώσεις 

Μέταλλα 
Σίδηρος, βανάδιο, νικέλιο, χαλκός, 

λευκόχρυσος κ.α. 

Ερεθισµοί, βλάβες στο DNA, 

αλλαγή στη διαπερατότητα των 

κυττάρων 

Οργανικές ενώσεις 

Πολλές προσροφώνται στα 

σωµατίδια. Κάποιες πτητικές και 

ηµιπτητικές οργανικές ενώσεις 

σχηµατίζουν µόνες τους σωµατίδια 

Κάποιες προκαλούν µεταλλάξεις ή 

είναι καρκινογόνες, ενώ άλλες 

προκαλούν ερεθισµούς και 

αλλεργίες 

Βιολογικής προέλευσης 

Ιοί, βακτήρια και οι ενδοτοξίνες 

τους, πόροι µυκήτων, υπολείµµατα 

γύρης 

Τα υπολείµµατα γύρης µπορούν να 

προκαλέσουν αλλεργίες, ενώ οι ιοί 

και τα βακτήρια µπορούν να 

επηρεάσουν το ανοσοποιητικό 

Ιόντα Θειικά, νιτρικά, όξινα (Η+) 

Προβλήµατα κυρίως σε άτοµα µε 

άσθµα. Τα όξινα ιόντα µπορούν να 

µεταβάλλουν τη διαλυτότητα και 

διαθεσιµότητα των µετάλλων που 

προσροφώνται στα σωµατίδια 

∆ραστικά αέρια Όζον, υπεροξείδια, αλδεΰδες Ερεθισµοί 

Πυρήνας σωµατιδίων Ανθρακούχα υλικά 

Ερεθισµός των πνευµόνων, 

αναπαραγωγή επιθηλιακών 

κυττάρων, ινώσεις 

 

Πρόσφατες µελέτες κατέδειξαν τα εξής: 

 

• Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση µεταξύ της οξείας έκθεσης σε µικροσωµατίδια και 

αυξηµένης θνησιµότητας µια µέρα µετά. 

• Η συσχέτιση αυτή είναι ισχυρότερη για παθήσεις του αναπνευστικού και του 

καρδιαγγειακού συστήµατος. 

• Η χρόνια έκθεση σε µικροσωµατίδια αυξάνει την πιθανότητα θανάτου από καρκίνο 

των πνευµόνων και καρδιαγγειακές παθήσεις. 

• Τα µικροσωµατίδια, σε συνδυασµό µε άλλους ρύπους, αποτελούν σηµαντικό 

παράγοντα θανάτου από οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο. 

• Η χρόνια έκθεση σε µικροσωµατίδια µειώνει το προσδόκιµο ζωής κατά µήνες ή και 

έτη και όχι απλώς για λίγες ηµέρες. 

• Η έκθεση σε µικροσωµατίδια συνεπάγεται αυξηµένα περιστατικά νοσηλείας σε 

νοσοκοµεία. 

• Τρεις µε πέντε ηµέρες µετά από κάποιο επεισόδιο ρύπανσης µε µικροσωµατίδια 

παρατηρούνται αυξηµένα κρούσµατα άσθµατος σε ενήλικες. 
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Συγκεκριµένα, µελέτες έδειξαν ότι µία αύξηση των ΡΜ10 κατά 10 µg/m3 επιφέρει αύξηση 

της θνησιµότητας κατά 1% περίπου. Άλλες µελέτες έδειξαν ότι για κάθε αύξηση 10 µg/m3 

των επιπέδων ΡΜ10 έχουµε αύξηση των εισαγωγών σε νοσοκοµεία ασθενών µε άσθµα κατά 

2% [12]. 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. Αντίστοιχες µελέτες στη Γερµανία έδειξαν πως τα πετρελαιοκίνητα 

οχήµατα ευθύνονται για το 1-2% των συνολικών θανάτων ετησίως (10.000-

19.000 θάνατοι ετησίως αποδίδονται στην πετρελαιοκίνηση). Και µόνο η 

τοποθέτηση ειδικών παγίδων για τη συγκράτηση µεγάλου µέρους αυτών των 

µικροσωµατιδίων, θα αύξανε το προσδόκιµο ζωής των Γερµανών κατά 1 έως 3 µήνες. 

 

Μελέτες της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας δείχνουν ότι κάθε φορά που η συγκέντρωση 

των µικροσωµατιδίων (ΡΜ10) ξεπερνούν τα 50 µg/m3 για τρεις συνεχόµενες µέρες, έχουµε 

4 επιπλέον θανάτους ανά εκατοµµύριο εκτιθέµενου πληθυσµού, ενώ αν τα επίπεδα της 

ρύπανσης είναι 100 µg/m3 ο αριθµός των επιπλέον θανάτων αυξάνει στους 8. Να 

σηµειώσουµε ότι τέτοιου είδους έκθεση είναι συνήθης για τις ελληνικές πόλεις (στη 

Θεσσαλονίκη π.χ. 2 στις 3 µέρες, η µέση ηµερήσια συγκέντρωση των ΡΜ10 είναι 

µεγαλύτερη από 50 µg/m3). 

 

Αντίστοιχες µελέτες για τα µικρότερα σωµατίδια (ΡΜ2.5) έδειξαν ότι µία αύξηση των 

συγκεντρώσεων από τα 10 στα 20 µg/m3 έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση 17 επιπλέον  

συµπτωµάτων βρογχίτιδας ανά 1.000 άτοµα εκτιθέµενου παιδικού πληθυσµού. Να 

σηµειώσουµε εδώ ότι οι εκτιµήσεις για τα µέσα επίπεδα ΡΜ2.5 στην Αθήνα είναι 24 µg/m3, 

γεγονός που σηµαίνει ότι η έκθεση σε µικροσωµατίδια ερµηνεύει πολλά από τα 

περιστατικά παιδικής βρογχίτιδας και αναπνευστικής ανεπάρκειας. 

 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα αποτελέσµατα µελετών της Παγκόσµιας Οργάνωσης 

Υγείας (ΠΟΥ) για την Αυστρία, τη Γαλλία και την Ελβετία, όπου φαίνεται το κόστος (σε 

ανθρώπινες ζωές και χρήµα) από την έκθεση σε µικροσωµατίδια (ΡΜ10). Περίπου 6% των 

συνολικών θανάτων σ’ αυτές τις χώρες αποδίδεται στα µικροσωµατίδια, οι µισοί δε απ’ 

αυτούς σε µικροσωµατίδια που εκλύονται από πετρελαιοκίνητα οχήµατα. Στον πίνακα 

περιλαµβάνεται και η Ελλάδα, συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα σχετικής µελέτης της 

Greenpeace το 2000 [13], ακολουθώντας την ίδια µεθοδολογία µε την ΠΟΥ και 

υποθέτοντας µέσο επίπεδο ΡΜ10 ίσο µε 50 µg/m3, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις 

µετρήσεις που ακολούθησαν τα επόµενα χρόνια. 
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 Αυστρία Γαλλία Ελβετία Ελλάδα 
Μέση ετήσια 
συγκέντρωση PM10

(σε µg/m3) 
26 23,5 21,4 50 

Ετήσια αύξηση 
θνησιµότητας 
(ενήλικες > 30 ετών) 

5.576 
(3.370-7.813) 

31.692 
(19.202-44.369) 

3.314 
(1.986-4.651) 

7.247 
(4.380-10.155) 

Συνολικό ετήσιο κόστος 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
λόγω αυξηµένης 
θνησιµότητας και 
νοσηρότητας 
(σε εκατ. Ευρώ) 

6.688 
(3.429-10.075) 

38.858 
(20.042-58.469) 

4.171 
(2.101-6.319) 

2.096 
(1.068-3.164) 

 

* Οι τιµές εντός παρενθέσεων υποδηλώνουν το εύρος των εκτιµώµενων επιπτώσεων 

 

Νεότερες µελέτες του τµήµατος Επιδηµιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών [14], στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος APHEIS, έδειξαν ότι αν τα µέσα επίπεδα των 

ΡΜ10 στην Αθήνα ήταν κάτω από 20 µg/m3 (αντί των 52,12 µg/m3 που είναι 

τώρα), θα είχαµε 5.066 λιγότερους θανάτους κάθε χρόνο στην Αθήνα. Αντίστοιχη 

εκτίµηση για τα µικρότερα σωµατίδια (ΡΜ2.5) έδειξε ότι αν τα µέσα επίπεδά τους στην 

Αθήνα ήταν κάτω από 15 µg/m3 (αντί των 24 µg/m3 που εκτιµάται ότι έχουµε τώρα), θα 

είχαµε 2.704 λιγότερους θανάτους κάθε χρόνο. Επιπλέον, µια τέτοια µείωση θα αύξανε 

το προσδόκιµο ζωής σχεδόν κατά ένα χρόνο για κάθε κάτοικο της Αθήνας. 

 

 

Η προέλευση των µικροσωµατιδίων 

 
Πρόσφατες µελέτες δείχνουν ότι τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα εκλύουν 10-300 φορές περισσότερα 

µικροσωµατίδια από τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα σύγχρονης τεχνολογίας. Προφανώς, µια σειρά από 

παράγοντες όπως η ηλικία και η κατάσταση του οχήµατος, η θερµοκρασία και η οδηγική συµπεριφορά 

επηρεάζουν τις εκποµπές µικροσωµατιδίων. Ακόµα και ένας µη καλά ρυθµισµένος βενζινοκινητήρας µπορεί να 

εκπέµπει υψηλά επίπεδα µικροσωµατιδίων (έως και 100 φορές περισσότερο από τις προδιαγραφές του σε 

κατάσταση οµαλής λειτουργίας) [5]. 

 

Μελέτες στη Γερµανία έδειξαν πώς η κυκλοφορία των οχηµάτων ευθύνεται για το 45-65% των 

συγκεντρώσεων ΡΜ10 κοντά σε οδικές αρτηρίες. Αυτή η συνεισφορά των οχηµάτων αναλύεται περαιτέρω ως 

εξής: καυσαέρια πετρελαιοκίνητων (40%), φθορά ελαστικών (7-25%), διασπορά και φθορά οδοστρώµατος (40-

53%). Στις πόλεις, ένα µεγάλο ποσοστό (περίπου το 1/3 της µάζας των ΡΜ10) οφείλεται σε δευτερογενή αεροζόλ 

που παράγονται σε µακρινές αποστάσεις και µεταφέρονται ως εκεί και για τα οποία υπεύθυνη είναι η υπερτοπική 

κυκλοφορία [15-16]. 

 

Τα µικροσωµατίδια δεν προέρχονται µόνο από τις εκποµπές αιθάλης (που ευθύνεται για το 30% περίπου των 

ΡΜ10). Νιτρικές ενώσεις που δηµιουργούνται από τις εκποµπές µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) συνεισφέρουν 

επίσης στα επίπεδα των ΡΜ10 (σε ποσοστό 10-15%). 

 

Πέραν της κυκλοφορίας, άλλες πηγές έκλυσης µικροσωµατιδίων είναι οι διάφορες εστίες καύσης (καυστήρες 

θέρµανσης, βιοµηχανίες, εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής µε άνθρακα ή πετρέλαιο), οι πυρκαγιές καθώς και 

φυσικές πηγές (π.χ. διάβρωση των εδαφών). 
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Τα επίπεδα µικροσωµατιδίων στην Ελλάδα 

 

Η Ελλάδα κατέχει ένα αρνητικό ρεκόρ σε ότι αφορά τις συγκεντρώσεις µικροσωµατιδίων 

(ΡΜ10) στην ατµόσφαιρα. Αν χρησιµοποιήσει κανείς ως δείκτη του βαθµού ρύπανσης τον 

αριθµό των ηµερών κατ’ έτος στις οποίες έχουµε υπέρβαση του ορίου των 50 µg/m3, θα 

διαπιστώσει ότι στις δέκα πρώτες θέσεις φιγουράρουν 6 ελληνικές πόλεις. Τα ‘πρωτεία’ 

κρατά η Θεσσαλονίκη (2 στις 3 µέρες, η µέση συγκέντρωση των ΡΜ10 είναι πάνω από τα 

50 µg/m3), δεύτερη η Αθήνα (1 στις 2 µέρες, η µέση συγκέντρωση των ΡΜ10 είναι πάνω 

από τα 50 µg/m3) και ακολουθούν η Λάρισα και η Πάτρα στην τρίτη και τέταρτη θέση 

αντίστοιχα [17]. 

 

ΤΟ “TOP TEN” ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Αριθµός ηµερών κατ’ έτος µε µέση συγκέντρωση ΡΜ10 πάνω από τα 50 µg/m3 

(για το έτος 2001) 

Κατάταξη Πόλη Αριθµός ηµερών/έτος 
1 Θεσσαλονίκη 208 

2 Αθήνα 174 

3 Λάρισα 151 

4 Πάτρα 138 

5 Λιέγη 132 

6 Πόρτο 109 

7 Κοΐµπρα 99 

8 Ιωάννινα 95 

9 Μάντσεστερ 71 

10 Ηράκλειο 69 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

(Σταθµός Αγίας Σοφίας) 

Αριθµός ηµερών κατ’ έτος µε µέση συγκέντρωση ΡΜ10 πάνω από τα 50 µg/m3

2001 2002 2003 
208 279 222 

 

Μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις ΡΜ10 στην Αθήνα 

Σταθµός µέτρησης 
Συγκέντρωση (µg/m3) 

(για το 2001) 

Αριστοτέλους 55,4 

Γουδί 49,8 

Ζωγράφου 34,4 

Λυκόβρυση 59,7 

Μαρούσι 55,4 

Πειραιάς 57,4 

 

Οι µέσες ηµερήσιες τιµές ΡΜ10 για την Αθήνα ήταν 52,12 µg/m3, ενώ για τα ΡΜ2.5 (για τα 

οποία δεν υπάρχουν ακόµη συστηµατικές µετρήσεις και χρονοσειρές) εκτιµώνται σε 24 

µg/m3 [14].  
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Η άρση των περιοριστικών µέτρων για την πετρελαιοκίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα 

είχε ως αποτέλεσµα την επιπλέον αύξηση των µικροσωµατιδίων στην ατµόσφαιρα και θα 

επιδείνωνε ένα πρόβληµα που ήδη βρίσκεται στο κόκκινο και η αντιµετώπιση του οποίου 

δεν είναι δυστυχώς ορατή. 

 

Οξείδια του αζώτου: ο φαύλος κύκλος της ρύπανσης 

 

Τα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα επιβατηγά αυτοκίνητα εκπέµπουν κατά µέσο όρο 

8-10 φορές περισσότερα οξείδια του αζώτου [NOx] από τα αντίστοιχα 

βενζινοκίνητα. Αυτό συνιστά µια πραγµατική ‘αχίλλειο πτέρνα’ για την πετρελαιοκίνηση. 

Ακόµη και η αυστηρότερη ευρωπαϊκή νοµοθεσία που θα ισχύσει από το 2005, 

προβλέπει όρια για τα NOx στα πετρελαιοκίνητα τριπλάσια απ’ αυτά των 

βενζινοκίνητων [6]. 

 

 
Εκποµπές NOx από δύο πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα (VW LUPO & VW Passat) και ένα βενζινοκίνητο (Mercedes) 

ως συνάρτηση της ταχύτητας.  

 

Τα οξείδια του αζώτου έχουν άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. 

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 
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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, 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. 

 

Εκλυόµενο στην ατµόσφαιρα, το NO2 -µαζί µε υδρογονάνθρακες- συµβάλλει στη 

δηµιουργία του όζοντος, µε άλλα λόγια στη δηµιουργία φωτοχηµικού νέφους. Η στροφή 

προς την πετρελαιοκίνηση θα είχε ως αποτέλεσµα την όξυνση του φωτοχηµικού 

νέφους, όπως έδειξε και πρόσφατη µελέτη του Πανεπιστηµίου του Stanford για τις 

ΗΠΑ[18]. 

 

Η χρήση των κλασικών καταλυτών για την κατακράτηση των NOx δεν ενδείκνυται, γιατί οι 

πετρελαιοκινητήρες λειτουργούν µε µεγαλύτερη αναλογία αέρα από τους 

βενζινοκινητήρες. Έτσι απαιτούνται ειδικά σχεδιασµένοι καταλύτες ή τροποποιήσεις 

του κινητήρα ώστε να λειτουργεί σε χαµηλότερες θερµοκρασίες (οι υψηλές 

θερµοκρασίες ευνοούν τη δηµιουργία των NOx). Χαµηλότερες θερµοκρασίες όµως 

συνεπάγονται ατελή οξείδωση της αιθάλης, δηλαδή περισσότερα µικροσωµατίδια. 

Επιπλέον, η χρήση διπλών συστηµάτων αντιρρύπανσης (καταλύτες NOx και παγίδες 

µικροσωµατιδίων) πέραν του ότι αυξάνουν το κόστος των οχηµάτων, έχουν ως 

αποτέλεσµα και την αύξηση της κατανάλωσης καυσίµου, αναιρώντας σε µεγάλο βαθµό 

ένα από τα πλεονεκτήµατα της πετρελαιοκίνησης [5]. 

 

Τέλος, θα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς ότι κανένα όχηµα δε λειτουργεί υπό άριστες 

συνθήκες, µε βάση τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο κατασκευαστής. Πρόσφατες 

έρευνες στη Γερµανία σε βαρέα πετρελαιοκίνητα οχήµατα, έδειξαν ότι οι 

πραγµατικές εκποµπές NOx ήταν 40% µεγαλύτερες από τις θεωρητικές, γιατί απλά 

οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων είχαν ρυθµίσει τους κινητήρες ώστε να ανταποκρίνονται στις 

δικές τους ανάγκες [6]. Αντίστοιχες έρευνες στη ∆ανία έδειξαν ότι ένα στα δύο 

πετρελαιοκίνητα οχήµατα έχει ‘πειραχθεί’ από τον ιδιοκτήτη του επιφέροντας έτσι 

µέχρι και τριπλασιασµό των εκλυόµενων µικροσωµατιδίων [19]. Ίσως έτσι να 

εξηγείται και το γεγονός ότι οι µετρηθείσες συγκεντρώσεις µικροσωµατιδίων κοντά σε 

αυτοκινητοδρόµους παραµένουν διαχρονικά υψηλές παρά τη θέσπιση νοµοθεσίας που 

απαιτεί ολοένα και µικρότερα όρια εκποµπών. 

 

∆ιοξείδιο του θείου 

 

Ακόµη και το καλύτερης ποιότητας ντίζελ, περιέχει σηµαντικές ποσότητες θείου, πράγµα 

που σηµαίνει πως κατά την καύση του θα παραχθεί διοξείδιο του θείου (SO2) και άλλες 

θειικές ενώσεις. Το SO2 είναι αέριο, άχρωµο µε αισθητή οσµή και γεύση σε ένα µεγάλο 

εύρος συγκεντρώσεων.  
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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. 

 

Η παρουσία θείου στο ντίζελ έχει δύο ακόµη επιπτώσεις. Πρώτον, ένα ποσοστό 1-2% του 

περιεχόµενου στο ντίζελ θείου µετατρέπεται σε θειικές ενώσεις, µε άλλα λόγια έχουµε 

περισσότερες εκποµπές µικροσωµατιδίων. ∆εύτερον, η παρουσία του θείου 

περιορίζει την αποτελεσµατικότητα των καταλυτών ως προς την κατακράτηση και 

εξουδετέρωση των οξειδίων του αζώτου. Η προώθηση στην αγορά καυσίµων µε 

χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο περιορίζει µεν, αλλά δεν εξαλείφει αυτά τα προβλήµατα. 

 

Συνοψίζοντας, βλέπουµε πως µία στροφή στην πετρελαιοκίνηση συνεπάγεται 

αυξηµένες συγκεντρώσεις µικροσωµατιδίων και έξαρση του φωτοχηµικού 

νέφους. Αυτά όµως είναι τα δύο µεγάλα προβλήµατα σε ότι αφορά την ποιότητα 

του αέρα που αναπνέουµε στις ελληνικές πόλεις. 

 

 

5. Η συµβολή της πετρελαιοκίνησης στην αλλαγή του κλίµατος 
 

Στις µέρες µας, η επικρατούσα άποψη θέλει την πετρελαιοκίνηση ως ένα ‘όπλο’ για την 

καταπολέµηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου και την αποτροπή των επικίνδυνων 

κλιµατικών αλλαγών. Κι αυτό γιατί τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα εκπέµπουν αναλογικά 

λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα. Συγκεκριµένα, ένα 

πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο εκπέµπει κατά µέσο όρο 30-35% λιγότερο CO2 από ένα 

αντίστοιχο βενζινοκίνητο [5]. Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει τις µέσες εκποµπές CO2 (σε 

γραµµάρια ανά διανυόµενο χιλιόµετρο) για διάφορες κατηγορίες οχηµάτων [20]. 
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Μέσες εκποµπές CO2 (σε γραµµάρια ανά διανυόµενο χιλιόµετρο) για διάφορες κατηγορίες οχηµάτων 

 

∆υστυχώς όµως, τα παραπάνω είναι µέρος µόνο της αλήθειας. Αν κανείς ψηλαφίσει τις 

λεπτοµέρειες, θα διαπιστώσει ότι τελικά οι πετρελαιοκινητήρες συµβάλλουν 

περισσότερο από τους αντίστοιχους βενζινοκινητήρες στην αλλαγή του κλίµατος 

του πλανήτη. Κι αυτό γιατί οι κλιµατικές αλλαγές είναι απόρροια, όχι µόνο του CO2, αλλά 

και άλλων ‘αερίων του θερµοκηπίου’, όπως για παράδειγµα η αιθάλη που εκλύεται από τα 

πετρελαιοκίνητα οχήµατα. Η αιθάλη συµβάλλει κατά 360.000-840.000 φορές περισσότερο 

στην υπερθέρµανση του πλανήτη απ’ ότι µια ισοβαρής ποσότητα CO2. Πρόσφατες µελέτες 

στις ΗΠΑ [21-22] απέδειξαν ότι µε τα ισχύοντα όρια και standards, ένα πετρελαιοκίνητο 

όχηµα συµβάλλει περισσότερο στις κλιµατικές αλλαγές από ένα αντίστοιχο σύγχρονο 

βενζινοκίνητο. Ακόµη και µε τα αυστηρότερα µελλοντικά όρια που προβλέπει η ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία Euro 4 για τις εκποµπές µικροσωµατιδίων (0,025 g/Km) η αρνητική αυτή 

εικόνα για το ντίζελ δεν ανατρέπεται. Θα έπρεπε τα επίπεδα των µικροσωµατιδίων να 

πέσουν κάτω από 0,0015 g/Km (17 φορές κάτω από τα επίπεδα που θα ισχύσουν από το 

2005) για να ανατραπεί το ισοζύγιο υπέρ της πετρελαιοκίνησης. Αυτό είναι θεωρητικά 

εφικτό µε παγίδες µικροσωµατιδίων, µόνο που δυστυχώς δεν προβλέπεται από τη 

νοµοθεσία, όπως θα δούµε αναλυτικά παρακάτω. 

 

 

6. Το ‘εξωτερικό κόστος’ της πετρελαιοκίνησης 
 

Ούτε η τιµή πώλησης των οχηµάτων, ούτε αυτή των καυσίµων συνεκτιµά το πραγµατικό 

κόστος της πετρελαιοκίνησης. Αν κανείς κοστολογούσε τις απώλειες ζωών και την 

αυξηµένη νοσηρότητα, αν δηλαδή ενσωµάτωνε το λεγόµενο ‘εξωτερικό κόστος’, θα 

κατέληγε στο συµπέρασµα ότι τελικά η πετρελαιοκίνηση θα έπρεπε να αξιολογείται 

διαφορετικά από την κοινωνία. Το παρακάτω διάγραµµα, το οποίο προέρχεται από το 

κοινοτικό πρόγραµµα Externe [23], δείχνει το εκτιµώµενο εξωτερικό κόστος σε διάφορες 

πόλεις για βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήµατα αντίστοιχα. Είναι σαφές ότι, σε όλες 

τις περιπτώσεις τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα επιβαρύνουν την κοινωνία µε ένα συγκριτικά 

µεγαλύτερο κόστος. Στην περίπτωση της Αθήνας µάλιστα, παρά το µικρό ποσοστό 

πετρελαιοκίνητων επιβατηγών, το κόστος αυτό είναι εξαιρετικά υψηλό, αποτυπώνοντας 
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την άσχηµη κατάσταση του στόλου των πετρελαιοκίνητων ταξί. Είναι σχεδόν τριπλάσιο 

από το αντίστοιχο των βενζινοκίνητων οχηµάτων και φτάνει τα 5 ευρώ ανά 100 

επιβατοχιλιόµετρα. Αν το κόστος αυτό ενσωµατώνονταν στην τιµή των καυσίµων, τότε το 

ντίζελ θα έπρεπε να κοστίζει σαφώς περισσότερο από τη βενζίνη. 

 

 
Εξωτερικό κόστος από την αυτοκίνηση (€ ανά 100 επιβατοχιλιόµετρα) 

 

 

 

7. Πόσο µας προστατεύει η νοµοθεσία; 
 

∆εδοµένων των προβληµάτων που αναφέραµε, θα περίµενε κανείς πως η σχετική 

νοµοθεσία θα προσπαθούσε τουλάχιστον να προστατέψει το περιβάλλον και τη δηµόσια 

υγεία. Η άποψη αυτή έχει µεν ένα ηθικό έρεισµα, δυστυχώς όµως θα µπορούσε να 

χαρακτηρισθεί αφελής. Κι αυτό γιατί τα ισχύοντα κάθε φορά όρια εκποµπών και ποιότητας 

της ατµόσφαιρας αποτελούν περισσότερο προϊόν πολιτικών συµβιβασµών παρά απόρροια 

επιστηµονικής τεκµηρίωσης. Απόδειξη γι’ αυτό είναι ότι σε διάφορες χώρες ισχύουν 

διαφορετικά όρια (βλέπε και σχετικά διαγράµµατα). Για να δοθεί επίσης χρόνος 

προσαρµογής στις αυτοκινητοβιοµηχανίες, η νοµοθεσία προβλέπει χρονοδιαγράµµατα για 

την επιθυµητή µείωση των ρύπων που συχνά ξεπερνούν την πενταετία ή τη δεκαετία. Έτσι 

αυτό που σήµερα θεωρείται ‘νόµιµο’ και ‘επιθυµητό’, σε λίγα χρόνια γίνεται παράνοµο και 

επικίνδυνο. Από τα διαγράµµατα που ακολουθούν, βλέπουµε επίσης πως οι ΗΠΑ και η 

Ιαπωνία θέτουν αυστηρότερες προδιαγραφές από την ΕΕ, απόρροια άλλωστε της 

αυστηρότερης στάσης τους απέναντι στην πετρελαιοκίνηση. Η ΕΕ αντίθετα, έχοντας ως 

δεδοµένο ένα µεγάλο στόλο πετρελαιοκίνητων και διστάζοντας να επιβάλει αυστηρούς 

νόµους στην αυτοκινητοβιοµηχανία της, δέχεται πιο ελαστικά όρια εκποµπών µε ότι αυτό 

συνεπάγεται για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας. 
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Όρια εκποµπών για NOx σε πετρελαιοκίνητα επιβατηγά οχήµατα σε ΕΕ, Ιαπωνία και ΗΠΑ 

 

 
Όρια εκποµπών για NOx σε βαρέα πετρελαιοκίνητα οχήµατα σε ΕΕ, Ιαπωνία και ΗΠΑ 

 

 

 
Όρια εκποµπών για µικροσωµατίδια σε πετρελαιοκίνητα επιβατηγά οχήµατα σε ΕΕ, Ιαπωνία και ΗΠΑ 
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Όρια εκποµπών για µικροσωµατίδια σε βαρέα πετρελαιοκίνητα οχήµατα σε ΕΕ, Ιαπωνία και ΗΠΑ 

 

Σε ότι αφορά ειδικότερα τα επιβατηγά αυτοκίνητα, η κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει τα 

εξής: 

 

Ευρωπαϊκά όρια εκποµπών επιβατηγών οχηµάτων (g/km) 

Πρότυπο 
Ηµεροµηνία έναρξης 

προτύπου 
CO HC HC+NOx NOx PM 

DIESEL 
Euro 1 1992.07 2,72 - 0,97 - 0,14 
Euro 2, IDI 1996.01 1,0 - 0,7 - 0,08 
Euro 2, DI 1996.01 1,0 - 0,9 - 0,10 
Euro 3 2000.01 0,64 - 0,56 0,50 0,05 
Euro 4 2005.01 0,50 - 0,30 0,25 0,025 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ 
Euro 1 1992.07 2,72 - 0,97 - - 
Euro 2 1996.01 2,2 - 0,5 - - 
Euro 3 2000.01 2,30 0,20 - 0,15 - 
Euro 4 2005.01 1,0 0,10 - 0,08 - 

 

Για την περίοδο µετά το 2010 (Euro 5), τα όρια αναµένεται να γίνουν αυστηρότερα. 

Αναφέρουµε χαρακτηριστικά την πρόταση του Γερµανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος για 

υποδεκαπλασιασµό των ορίων για τα µικροσωµατίδια και υποτριπλασιασµό των ορίων για 

τα NOx (στα επίπεδα των βενζινοκίνητων µε βάση το πρότυπο Euro 4). Ένας 

υποδεκαπλασιασµός όµως των µικροσωµατιδίων απαιτεί υποχρεωτικά παγίδες 

ενσωµατωµένες σε κάθε όχηµα. Ατυχώς όµως η νοµοθεσία που θα ισχύει από το 2005 

(Euro 4) προβλέπει υποχρεωτική τοποθέτηση παγίδων µικροσωµατιδίων µόνο σε 

ένα µικρό ποσοστό των νέων πετρελαιοκίνητων µοντέλων. Συγκεκριµένα, µόνο στα 

µεσαίου και µεγάλου κυβισµού πετρελαιοκίνητα µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων 

αναµένεται να υπάρχουν υποχρεωτικά παγίδες, ενώ στα µικρά επιβατηγά µε συµπλέκτη 

κάτι τέτοιο επαφίεται στη βούληση της κάθε αυτοκινητοβιοµηχανίας. 
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8. Η ανεπάρκεια των ελέγχων 

 
Μία από τις ‘καραµέλες’ που συχνά χρησιµοποιούνται για να γλυκάνουν το πικρό χάπι της 

πετρελαιοκίνησης, είναι πως οι συχνοί και αυστηροί έλεγχοι µπορούν να εγγυηθούν ότι τα 

πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα δε θα ρυπαίνουν πάνω από τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί. Είδαµε βέβαια πως ακόµη και µε βάση τις προδιαγραφές, τα πράγµατα κάθε άλλο 

παρά ρόδινα είναι. Είδαµε επίσης πως ακόµη και σε χώρες πιο πειθαρχηµένες από τη δική 

µας, όπως π.χ. η ∆ανία και η Γερµανία, τα επίπεδα των εκλυόµενων ρύπων είναι πολύ 

πάνω από τις προδιαγραφές. Επιπλέον, υπάρχει µια σκληρή πραγµατικότητα που ούτε 

µπορεί να αγνοεί κανείς ούτε µπορεί εύκολα να την ξεπεράσει. Αν δει κανείς τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων του ΠΕΡΠΑ, θα διαπιστώσει πως πάνω από το 1/3 των 

οχηµάτων δε διαθέτει καν Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (παρότι είναι υποχρεωτική από το 

νόµο), ενώ πολλά από τα ελεγχόµενα οχήµατα είναι εκτός ορίων. Σε ότι αφορά µάλιστα τα 

ταξί (η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι πετρελαιοκίνητα), τα ‘εκτός ορίων΄είναι 

το ένα τέταρτο του στόλου. Όπως επισηµαίνει µάλιστα το ΠΕΡΠΑ, ακόµη και τα 

πετρελαιοκίνητα ταξί νέας τεχνολογίας εκπέµπουν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα καπνού [24].  
 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

ΦΟΡΤΗΓΑ 10,50% 37,67% 16,04% 16,30% 19,33% 34,29% 
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ 8,76% 31,24% 26,80% 26,38% 20,48% 31,31% 

ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΟΣ 6,88% 34,84% 25,00% 26,32% 31,37% 42,86% 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΑΛΑΙΑ 9,41% 38,63% 28,31% 28,94% 26,31% 36,08% 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 10,31% 40,77% 26,91% 29,01% 26,40% 35,09% 
ΤΑΞΙ 12,77% 16,79% 14,48% 19,22% 14,58% 30,29% 

 
 

ΕΚΤΟΣ  ΟΡΙΩΝ (%) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 

ΦΟΡΤΗΓΑ-
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

20,85 * 10,70 5,53 3,89 0,42 2,88 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ε.Ι.Χ 
ΠΑΛΑΙΑ 

29,19 31,06 25,71 23,97 23,73 26,58 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ε.Ι.Χ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 

30,37 29,27 20,74 22,48 24,40 26,82 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ Ε.Ι.Χ 
(ρυθµιζόµενος) 

9,15 9,84 6,74 6,68 4,59 5,12 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ Ε.Ι.Χ 
(αρρύθµιστος) 

13,23 7,38 33,3 26,32 37,25 30,61 

ΤΑΞΙ 52,13 * 44,04 39,31 42,35 28,75 22,31 

 
*  το 1996 ίσχυε διαφορετική µεθοδολογία µέτρησης 
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9. Εναλλακτικά καύσιµα 
 

Όλες οι εκθέσεις για το µέλλον της αυτοκίνησης και την περιβαλλοντική της διάσταση 

συµφωνούν πως η σηµερινή κατάσταση έχει ξεφύγει από τα όρια, αφού παρόλη τη 

βελτίωση της τεχνολογίας, οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα αυξάνουν (λόγω 

δραµατικής αύξησης του στόλου) και τα προβλήµατα της ρύπανσης παραµένουν έντονα. 

Επιπλέον, αυξάνει και η εξάρτησή µας από εισαγόµενα καύσιµα µε ότι αυτό συνεπάγεται 

για τις ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες. 

 

Η επίλυση των σύνθετων αυτών προβληµάτων έχει οδηγήσει την ΕΕ να στραφεί σε 

εναλλακτικά ως προς τη βενζίνη και το πετρέλαιο καύσιµα. Οι εναλλακτικές λύσεις 

περιλαµβάνουν τα βιοκαύσιµα, το πεπιεσµένο φυσικό αέριο, το υγραέριο και στο εγγύς 

µέλλον και το υδρογόνο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και ανεξάρτητα από το 

χρησιµοποιούµενο καύσιµο, απαιτούνται δραστικές αλλαγές στο σχεδιασµό των 

κινητήρων και των αµαξωµάτων των αυτοκινήτων ώστε να επιτυγχάνεται 

σηµαντική εξοικονόµηση καυσίµων. Η Greenpeace, µέσω του προγράµµατος SmILE, 

έχει αποδείξει, εδώ και µια δεκαετία, ότι οι αλλαγές αυτές είναι δυνατές σε κάθε όχηµα, τα 

δε αποτελέσµατα είναι εντυπωσιακά, αφού επιτυγχάνεται εξοικονόµηση καυσίµου κατά 

50%, ενώ η απόδοση παραµένει η ίδια και οι ρύποι µειώνονται στο µισό. ∆υστυχώς όµως, 

η αυτοκινητοβιοµηχανία εµµένει στις δικές της επιλογές, υιοθετώντας µε απελπιστικά 

αργούς ρυθµούς τη νέα φιλοσοφία σχεδιασµού.  

 

Η εποχή των βιοκαυσίµων 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί τα βιοκαύσιµα ως ένα από τα γρηγορότερα άλογα στην 

κούρσα για καθαρότερες πηγές ενέργειας. Με την οδηγία 2003/30 της 8ης Μαΐου 2003 

σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων 

καυσίµων για τις µεταφορές [25], καθορίστηκε ελάχιστο ενδεικτικό επίπεδο βιοκαυσίµων 

ως ποσοστό επί των καυσίµων που θα πωλούνται από το 2005 και µετά, αρχίζοντας από το 

2% και καταλήγοντας στο 5,75% των πωλουµένων καυσίµων το 2010. Παράλληλα, 

δίνεται στα κράτη µέλη η δυνατότητα εφαρµογής µειωµένου συντελεστή ειδικού φόρου 

κατανάλωσης σε καθαρά ή αναµεµειγµένα βιοκαύσιµα, όταν χρησιµοποιούνται ως καύσιµα 

είτε θέρµανσης, είτε κίνησης. 

 

Η προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων, τηρουµένων των βιώσιµων γεωργικών και 

δασοκοµικών πρακτικών που ορίζονται στους κανόνες της κοινής γεωργικής πολιτικής, θα 

µπορούσε να δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες για τη βιώσιµη αγροτική ανάπτυξη σε µία κοινή 

γεωργική πολιτική µε σαφέστερο στόχο την αγορά, η οποία θα είναι περισσότερο 

προσανατολισµένη προς την ευρωπαϊκή αγορά και προς το σεβασµό της ακµάζουσας ζωής 

της υπαίθρου και της πολυλειτουργικής γεωργίας και θα µπορούσε να ανοίξει µία νέα 

αγορά για τα καινοτόµα γεωργικά προϊόντα των κρατών µελών. 
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Στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής “Προς µία ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του 

ενεργειακού εφοδιασµού”, ετέθη ο στόχος της υποκατάστασης κατά 20% των συµβατικών 

καυσίµων µε εναλλακτικά καύσιµα στον τοµέα των οδικών µεταφορών µέχρι το 2020 [26]. 

 

Η προώθηση της παραγωγής και χρήσης βιοκαυσίµων θα µπορούσε να συµβάλλει στη 

µείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας καθώς και των εκποµπών αερίων 

θερµοκηπίου. Επιπλέον, βιοκαύσιµα σε καθαρή µορφή ή σε µείγµα µπορούν κατ’ αρχήν να 

χρησιµοποιούνται στα υπάρχοντα µηχανοκίνητα οχήµατα και µε τα υπάρχοντα συστήµατα 

διανοµής καυσίµων. Η πρόσµειξη των βιοκαυσίµων µε ορυκτά καύσιµα θα διευκόλυνε την 

ενδεχόµενη µείωση του κόστους στο σύστηµα διανοµής στην Κοινότητα. 

 

Με τον όρο βιοκαύσιµα, νοούνται µία σειρά από διαφορετικά προϊόντα, όπως: 

 

1. Bιοαιθανόλη: αιθανόλη η οποία παράγεται από βιοµάζα ή/και από το 

βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα αποβλήτων, για χρήση ως βιοκαύσιµο. 

2. Nτίζελ βιολογικής προέλευσης: µεθυλεστέρας ο οποίος παράγεται από φυτικά ή 

ζωικά έλαια, ποιότητας ντίζελ, για χρήση ως βιοκαύσιµο. 

3. Bιοαέριο: καύσιµο αέριο το οποίο παράγεται από βιοµάζα ή/και από το 

βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα αποβλήτων, το οποίο µπορεί να καθαριστεί φτάνοντας 

την ποιότητα του φυσικού αερίου, για χρήση ως βιοκαύσιµο ή ξυλαέριο. 

4. Bιοµεθανόλη: µεθανόλη η οποία παράγεται από βιοµάζα, για χρήση ως 

βιοκαύσιµο. 

5. Bιοδιµεθυλαιθέρας: διµεθυλαιθέρας ο οποίος παράγεται από βιοµάζα, για χρήση 

ως βιοκαύσιµο. 

6. Bιο-ΕΤΒΕ (αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρας): ΕΤΒΕ ο οποίος παράγεται από 

βιοαιθανόλη. 

7. Bιο-ΜΤΒΕ (µεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας): καύσιµο το οποίο παράγεται από 

βιοµεθανόλη. 

8. Συνθετικά βιοκαύσιµα: συνθετικοί υδρογονάνθρακες ή µείγµατα συνθετικών 

υδρογονανθράκων που έχουν παραχθεί από βιοµάζα. 

9. Βιοϋδρογόνο: υδρογόνο το οποίο παράγεται από βιοµάζα ή/και από 

βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα αποβλήτων για χρήση ως βιοκαύσιµο. 

10. Καθαρά φυτικά έλαια: έλαια από ελαιούχα φυτά, παραγόµενα µε συµπίεση, 

έκθλιψη ή ανάλογες µεθόδους, φυσικά ή εξευγενισµένα αλλά µη χηµικώς 

τροποποιηµένα, όταν είναι συµβατά µε τον τύπο του οικείου κινητήρα και τις 

αντίστοιχες προϋποθέσεις όσον αφορά τις εκποµπές. 

 

Στην Ελλάδα έχει δοκιµαστεί πιλοτικά η χρήση βιοκαυσίµων σε οχήµατα σε ένα τυπικό 

στόλο πετρελαιοκίνητων οχηµάτων της περιοχής Αθηνών και στην περιοχή της Θράκης. 

Παράλληλα, εξετάστηκε η δυνατότητα εγχώριας παραγωγής βιοντίζελ µε πιο πολλά 

υποσχόµενες πρώτες ύλες το βαµβακέλαιο, το τοµατέλαιο και τα τηγανισµένα λάδια (84). 

Ήδη, δύο εταιρίες, η ΕΛΙΝΟΪΛ στο Βόλο και η ΕΛΒΥΝ στο Κιλκίς ξεκίνησαν την κατασκευή 

µονάδων παραγωγής βιοντίζελ και από το 2005, ξεκινά και στην Ελλάδα η διάθεση 

σε πρατήρια καυσίµων. 
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Αντλία για βιοντίζελ στη Θράκη 

 

Οι περισσότεροι σύγχρονοι πετρελαιοκινητήρες µπορούν να χρησιµοποιήσουν το βιοντίζελ 

χωρίς να χρειάζονται τροποποιήσεις, βελτιώνοντας µάλιστα τη λειτουργία τους, αφού το 

βιοντίζελ λιπαίνει καλύτερα τον κινητήρα (κάτι που γίνεται όλο και πιο επιτακτικό καθώς η 

νοµοθεσία επιβάλλει την ολοένα και µεγαλύτερη µείωση του θείου στο ντίζελ). Το 

βιοντίζελ µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλων των ειδών τα οχήµατα (επιβατηγά, ελαφρά 

φορτηγά, λεωφορεία, βαρέα οχήµατα). Το βιοντίζελ µπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης ως 

πρόσµιξη σε συµβατικό ντίζελ βελτιώνοντας τα χαρακτηριστικά της καύσης. Το παρακάτω 

διάγραµµα δείχνει πως αλλάζουν οι εκποµπές ρύπων στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί 

βιοντίζελ σε διάφορα ποσοστά πρόσµιξης [27]. 
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Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις ποσοστιαίες αλλαγές των σηµαντικότερων ρύπων για ένα 

µείγµα µε 20% βιοντίζελ και για καθαρό (100%) βιοντίζελ [27].  

  

Επίπτωση της χρήσης βιοντίζελ στις εκποµπές ρύπων 

Ρύπος Βιοντίζελ 20% (B20) Βιοντίζελ 100% (B100) 
Οξείδια αζώτου +2 +10 
Μικροσωµατίδια -10,1 -47 

Μονοξείδιο του άνθρακα -11 -48 
Υδρογονάνθρακες -21,1 -67 

 
Κατανάλωση καυσίµου +1 έως +2% +4,6 έως +10,6% 

 

Το διάγραµµα που ακολουθεί δείχνει τις ισοδύναµες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2) ανά διανυόµενο χιλιόµετρο στην περίπτωση του ορυκτού ντίζελ, του βιοντίζελ, του 

συνθετικού ντίζελ, της βενζίνης και της βιοαιθανόλης (βιολογικό υποκατάστατο της 

βενζίνης) [20]. Είναι σαφές ότι τα βιοκαύσιµα υπερτερούν και σ’ αυτό το επίπεδο έναντι των 

συµβατικών καυσίµων. 

 

 
Ισοδύναµες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα ανά διανυόµενο χιλιόµετρο για διάφορα καύσιµα 

 

Οχήµατα φυσικού αερίου 

 

Εκατοµµύρια οχήµατα σε όλο τον κόσµο κινούνται ήδη µε καύσιµο συµπιεσµένο φυσικό 

αέριο. Σ’ αυτά περιλαµβάνονται επιβατηγά αυτοκίνητα, λεωφορεία και φορτηγά (π.χ. 

απορριµµατοφόρα). Στην Ελλάδα, 300 λεωφορεία του ΟΑΣΑ (και σύντοµα άλλα 120) ήδη 

κυκλοφορούν στους δρόµους της Αθήνας. Η χρήση του φυσικού αερίου για κίνηση 
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οχηµάτων παρουσιάζει µία σειρά από περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα, αλλά και µια σειρά 

από πρακτικά θέµατα που θα πρέπει να λυθούν για την ευρύτερη χρήση του. 

 

Τα οχήµατα φυσικού αερίου είναι δύο ειδών. Οχήµατα µε διπλό καύσιµο (π.χ. αέριο και 

βενζίνη) ή οχήµατα που καίνε αποκλειστικά αέριο. Προφανώς, οι εκποµπές των οχηµάτων 

αυτών εξαρτώνται από το είδος του κινητήρα και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται 

αυτός. Σε γενικές γραµµές πάντως, τα οχήµατα φυσικού αερίου, συγκρινόµενα µε τα 

συµβατικά βενζινοκίνητα, παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήµατα [28]: 

 

• Μειωµένες κατά 90-97% εκποµπές µονοξειδίου του άνθρακα. 

• Μειωµένες κατά 25% εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. 

• Μειωµένες κατά 35-60% εκποµπές οξειδίων του αζώτου. 

• Εν δυνάµει µειωµένες κατά 50-75% εκποµπές µη µεθανιούχων υδρογονανθράκων. 

• Μειωµένες εκποµπές τοξικών και καρκινογόνων ρύπων. 

• Ελάχιστες εκποµπές µικροσωµατιδίων. 

• Μειωµένο θόρυβο του κινητήρα. 

 

Ένα σηµαντικό πρόβληµα για την υποκατάσταση του συµβατικού στόλου µε οχήµατα 

φυσικού αερίου είναι η διαθεσιµότητα του καυσίµου και κυρίως η δηµιουργία κατάλληλων 

σταθµών ανεφοδιασµού µέσα στον αστικό ιστό. Σε πρώτη φάση πάντως, η αντικατάσταση 

ειδικών στόλων (λεωφορείων, απορριµµατοφόρων, ταξί) δε φαίνεται να παρουσιάζει 

ιδιαίτερες δυσκολίες. 

 

Η υγραεριοκίνηση ως εναλλακτική λύση 

 

Το υγραέριο µπορεί να αποτελέσει µια εναλλακτική λύση ως προς το ντίζελ, ειδικότερα σε 

στοχευµένους προβληµατικούς στόλους, όπως αυτός των ταξί. Άλλωστε, ένα 3% περίπου 

των ταξί της Αθήνας χρησιµοποιούν ήδη το υγραέριο ως καύσιµο. Το υγραέριο µπορεί να 

βελτιώσει την περιβαλλοντική απόδοση των οχηµάτων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις 

εκποµπές εισπνεόµενων µικροσωµατιδίων. 
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GREENPEACE – Diesel: ο σιωπηρός δολοφόνος       32 



Το υγραέριο δεν υπερτερεί σε όλες τις συγκρίσεις του µε το ντίζελ, η συνολική όµως 

εικόνα γέρνει την πλάστιγγα προς την πλευρά του υγραερίου. Η επισήµανση αυτή γίνεται 

γιατί συχνά το υγραέριο προβάλλεται ως ‘καθαρό καύσιµο’, κάτι που βέβαια δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Απλώς είναι συγκριτικά καθαρότερο από το 

πετρέλαιο. 

 

Συγκεκριµένα, το υγραέριο υπερτερεί του ντίζελ ως προς τις µειωµένες εκποµπές 

µικροσωµατιδίων, οξειδίων του θείου και θερµοκηπιακών αερίων. Υπολείπεται όµως ως 

προς τις εκποµπές οξειδίων του αζώτου, υδρογονανθράκων και µονοξειδίου του άνθρακα. 

  

Σύµφωνα µε παλιότερη µελέτη του ΕΜΠ [29], η χρήση υγραερίου στα αυτοκίνητα 

µειώνει την ειδική κατανάλωση καυσίµου (Kg/100 Km) κατά 18% σε σύγκριση 

µε τη βενζίνη και 13% σε σύγκριση µε το ντίζελ και την ειδική εκποµπή CO2 

(Kg/100 Km) κατά 27% σε σύγκριση µε τη βενζίνη και 18-25% σε σύγκριση µε 

το ντίζελ (ανάλογα µε τους συντελεστές εκποµπής που θα αποδεχτεί κανείς). 

 

Σύµφωνα µε το εθνικό πρόγραµµα περιορισµού του διοξειδίου του άνθρακα και των 

άλλων αερίων του θερµοκηπίου, η υγραεριοκίνηση 25.000 ταξί στα αστικά κέντρα της 

χώρας θα απαιτούσε περίπου 11 εκατ. ευρώ για την προσαρµογή των οχηµάτων, ενώ θα 

απέφερε τα εξής οφέλη: 

 

1. Εξοικονόµηση 10.000 ΤΙΠ (Τόνων Ισοδύναµου Πετρελαίου) το χρόνο 

2. Μείωση των εκποµπών CO2 κατά 56.000 τόνους ετησίως 

3. Οικονοµικό όφελος 0,43 εκατ. ευρώ ετησίως 

 

Σε ότι αφορά τα µειονεκτήµατα του υγραερίου (θέµατα ασφάλειας και απουσίας επαρκών 

σταθµών ανεφοδιασµού σε αρκετά σηµεία της πόλης) αυτά µπορούν να ξεπεραστούν αν 

το µέτρο αφορά ένα σχετικά περιορισµένο αριθµό οχηµάτων (π.χ. ταξί) και όχι τον 

ευρύτερο στόλο των Ι.Χ. οπότε και τα µειονεκτήµατα αυτά θα έπαιρναν άλλη διάσταση. 

 
 

10. Εν κατακλείδι 

 
Η πετρελαιοκίνηση των οχηµάτων δε συνιστά λύση στα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Τα 

κατ’ αρχήν πλεονεκτήµατά της (µειωµένη κατανάλωση καυσίµου και µικρότερες εκποµπές 

διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση µε τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα) αναιρούνται όταν κανείς 

συνυπολογίσει και άλλους παράγοντες και προχωρήσει σε µια πιο ολιστική προσέγγιση του 

θέµατος. 

 

Η πιθανή άρση της απαγόρευσης των πετρελαιοκίνητων επιβατηγών αυτοκινήτων 

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα είχε ως αποτέλεσµα την έξαρση του φωτοχηµικού 

νέφους και την επαύξηση των ήδη υψηλών επιπέδων των επικίνδυνων 

µικροσωµατιδίων. Παράλληλα, θα επιβαρυνόταν παραπάνω η ατµόσφαιρα από εκλύσεις 

θερµοκηπιακών αερίων. 
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∆υστυχώς, ούτε η αναµφισβήτητη τεχνολογική πρόοδος ούτε η διαρκώς αυστηρότερη 

νοµοθεσία, ούτε βέβαια οι ανεπαρκείς -ούτως ή άλλως- έλεγχοι φαίνεται να µπορούν να 

µας προστατεύσουν προς το παρόν. Επειδή τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που 

σχετίζονται µε την αυτοκίνηση είναι υπαρκτά και οξυµένα, η σηµερινή κατάσταση (της 

απόλυτης κυριαρχίας των βενζινοκίνητων Ι.Χ. δηλαδή) δε µπορεί να συνεχιστεί ως έχει. Η 

πετρελαιοκίνηση όµως δεν είναι η λύση. Απαιτούνται δραστικές αλλαγές σε τρεις 

κατευθύνσεις: 

 

1. Μείωση των διανυόµενων επιβατοχιλιοµέτρων µε παράλληλη βελτίωση και 

ανάπτυξη των µέσων µαζικής µεταφοράς. 

 

2. Βελτίωση της αποδοτικότητας των οχηµάτων (µε αλλαγές στο σχεδιασµό 

των κινητήρων και των αµαξωµάτων) ώστε να µειωθεί η κατανάλωση 

καυσίµου και η ρύπανση. 

 

3. Στροφή σε εναλλακτικά καθαρότερα καύσιµα, µε προτεραιότητα στην 

υιοθέτηση τέτοιων καυσίµων σε ειδικούς και ιδιαίτερα επιβαρυντικούς για 

το περιβάλλον στόλους οχηµάτων (ταξί, λεωφορεία, απορριµµατοφόρα, 

οχήµατα δηµοσίων υπηρεσιών). 
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