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Περίληψη 

 
Η έντονη τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων έχει οδηγήσει σε σηµαντικά 
περιβαλλοντικά προβλήµατα µε επιπτώσεις τόσο στην υγεία του ανθρώπου όσο και στα 
διάφορα οικοσυστήµατα. Ένα τέτοιο σηµαντικό πρόβληµα είναι και η ρύπανση της 
ατµόσφαιρας όχι πλέον µόνο των µεγάλων αστικών κέντρων αλλά και των µικρότερων,  
σε µέγεθος πληθυσµού, πόλεων. Οι καταγεγραµµένες επιπτώσεις έχουν κινητοποιήσει τους 
σηµαντικότερους οργανισµούς υγείας µε αποτέλεσµα να έχουν κατά διαστήµατα θεσπιστεί 
πρότυπα και οδηγίες µε στόχο την βελτίωση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού 
περιβάλλοντος. 
Η συγκεκριµένη εργασία εστιάζεται στη µελέτη µιας κατηγορίας αερίων ρύπων που 
ευθύνονται για την ρύπανση της ατµόσφαιρας και είναι: 
τα αιωρούµενα σωµατίδια µε αεροδυναµική διάµετρο µικρότερη από 10 µm (ευρύτερα 
γνωστά σαν PM10)  
τα αιωρούµενα σωµατίδια µε αεροδυναµική διάµετρο µικρότερη από 2.5 µm (ευρύτερα 
γνωστά σαν PM2.5)  
Η όλη µελέτη χωρίζεται σε επτά κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο είναι εισαγωγικό και 
αναφέρεται γενικότερα στην ατµοσφαιρική ρύπανση. Στην κατεύθυνση αυτή περιγράφονται 
οι κυριότερες ουσίες που ευθύνονται για την ατµοσφαιρική ρύπανση, οι επιπτώσεις της 
ρύπανσης αλλά και τα τρέχοντα όρια και οι οδηγίες που έχουν εκδοθεί. Στο δεύτερο 
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κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος διάκρισης και σχηµατισµού των ατµοσφαιρικών 
σωµατιδίων.  
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στις πιθανές πηγές προέλευσης των σωµατιδίων και στην 
εκτίµηση του ποσοστού συµµετοχής της κάθε πηγής στο συνολικό αποτέλεσµα της 
ρύπανσης. 
Το τέταρτο κεφάλαιο είναι εξ ολοκλήρου αφιερωµένο στην επιπτώσεις των αιωρούµενων 
σωµατιδίων  PM10 και PM2.5 τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στην υγεία των ζώων και 
την οικονοµία. Στην περίπτωση αυτή έχει γίνει διαχωρισµός των επιπτώσεων µε βάση την 
πληθυσµιακή οµάδα. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί πως το τµήµα αυτό αναφέρεται 
στις καταγεγραµµένες και εκτιµώµενες επιπτώσεις ανά τον κόσµο διότι η µελέτη των 
σωµατιδίων στην Ελλάδα πραγµατοποιείται τα τελευταία χρόνια. 
Στο πέµπτο κεφάλαιο µελετάται η ατµοσφαιρική ρύπανση στο λεκανοπέδιο της Αττικής, 
ενώ γίνεται και µια ιδιαίτερη αναφορά στο Θριάσιο Πεδίο. Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά µε µια 
περιγραφή των κλιµατολογικών και τοπογραφικών στοιχείων της Αττικής και 
ολοκληρώνεται µε την µελέτη της διαχρονικής εξέλιξης των ρύπων. 
Το έκτο κεφάλαιο είναι εξ ολοκλήρου αφιερωµένο στης επιπτώσεις των αιωρούµενων 
σωµατιδίων στην υγεία των κατοίκων του λεκανοπεδίου. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 
τονιστεί πως για την περίπτωση της Αττικής και γενικότερα της Ελλάδας υπάρχει 
περιορισµένη βιβλιογραφία σχετικά µε τις πιθανές επιπτώσεις των σωµατιδίων στην υγεία 
των κατοίκων. Παρόλα αυτά δίνεται µια εικόνα των θετικών αποτελεσµάτων που θα 
µπορούσαν να επιτευχθούν στην περίπτωση που µειώνονταν τα περιβαλλοντικά επίπεδα των 
PM10 και PM2.5. 

Η εργασία ολοκληρώνεται µε το έβδοµο κεφάλαιο όπου αναφέρονται τα συµπεράσµατα που 
προκύπτουν από την όλη εργασία σχετικά µε τα αιωρούµενα σωµατίδια. 
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