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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Βουδαπέστη, 10 Απριλίου 2014 
 

 

 Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας (WHO), το 91%-
96% του πληθυσμού των ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων εισπνέει, τέτοιας 

ποιότητας αέρα, που σύμφωνα με τη ισχύουσα κλίμακα του Διεθνούς 
Οργανισμού, υπερβαίνει το ανώτερο επιτρεπόμενο ποσοστό ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και κυρίως της σκόνης που κατακάθεται, η οποία εμπεριέχει υψηλά 

ποσοστά διοξειδίου του άνθρακα. 
 

 Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, παρουσίασε πρόσφατα την ετήσια 
Έκθεσή της, στην Κοπεγχάγη, σύμφωνα με την οποία, το 97%-98% των 
κατοίκων των ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων, εισπνέουν αέρα με πολύ υψηλά 

ποσοστά όζοντος. 
 
 Σύμφωνα με την ανωτέρω Έκθεση, κατά το εξεταζόμενο διάστημα, 2004-

2011, παρόμοια κατάσταση παρουσιάζεται και στην Ουγγαρία. Συγκεκριμένα, το 
90% των ανθρώπων που διαβιούν στις μεγάλες πόλεις της χώρας, πέραν του 

υψηλού ποσοστού διοξειδίου του άνθρακα που εισπνέουν, αντιμετωπίζουν και το 
κίνδυνο του όζοντος, στοιχείο που βρίσκεται με μεγάλη πυκνότητα στην 
ατμόσφαιρα. 

 
 Η Έκθεση εστιάζει στις αιτίες που προξενούν την εκπομπή ρυπογόνων 

ουσιών, με συνέπεια την ύπαρξη του «φαινομένου του θερμοκηπίου», οφειλόμενο 
κατά ¼ στις μεταφορές, ενώ υψηλό μερίδιο καλύπτει και η βιομηχανική 
παραγωγή. Αυξητική τάση παρουσιάζει επίσης και η εκπομπή βλαβερών ουσιών 

και από τα νοικοκυριά, κυρίως με την καύση ξύλου ή κάρβουνου κατά την 
θέρμανση. 
 

 Από το 2002 και μετά, στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αν και παρατηρείται 
μικρή μείωση στη περιεκτικότητα βλαβερών ουσιών (σε διοξείδιο του θείου, 

μονοξείδιο του άνθρακα και στην πυκνότητα σε μόλυβδο), ωστόσο η ποιότητα 
της ατμόσφαιρας δεν παρουσιάζει βελτίωση. Μερικοί από τους παράγοντες, 
σύμφωνα με την Έκθεση, που συμβάλλουν στο χαμηλό ρυθμό αποκατάστασης 

της ατμόσφαιρας είναι: το ύψος της εκπομπής ρυπογόνων ουσιών από το 
επίπεδο εδάφους, οι χημικές αντιδράσεις εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας, οι 

μετεωρολογικές συνθήκες, η μορφολογία του εδάφους κ.ά) 
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 Παρατίθεται σχετικός πίνακας, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Περιβάλλοντος, που αφορά στην εκπομπή ρυπογόνων αερίων που ευθύνονται 
για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ανά κράτος/μέλος της Ε.Ε. (στοιχεία 2010): 
 

 Χώρες Εκπομπή ρυπογόνων αερίων 
(σε εκατ. τόνους διοξειδίου 

του άνθρακα-CO2) 

Ποσοστιαία Μεταβολή  
(σε σύγκριση με το 

1990) 

1. Γερμανία 936,5 -24,8 

2. Ηνωμ. Βασίλειο 590,2 -22,7 

3. Γαλλία 522,4 -6,6 

4. Ιταλία 501,3 -3,5 

5. Πολωνία 400,9 -12,4 

6. Ισπανία 355,9 Αύξηση 

7. Ολλανδία 210,1 -0,9 

8. Τσεχία 139,2 -28,9 

9. Βέλγιο 132,5 -7,6 

10. Ρουμανία 121,4 -52,1 

11. Ελλάδα 118,3 Αύξηση 

12. Αυστρία 84,6 Αύξηση 

13. Φινλανδία 74,6 Αύξηση 

14. Πορτογαλία 70,6 Αύξηση 

15. Ουγγαρία 67,7 -30,4 

16. Σουηδία 66,2 -9,0 

17. Βουλγαρία 61,4 -46,3 

18. Ιρλανδία 61,3 Αύξηση 

19. Δανία 61,1 -11,0 

20. Σλοβακία 46,0 -35,9 

21. Λιθουανία 20,8 -57,9 

22. Εσθονία 20,5 -49,8 

23. Σλοβενία 19,5 Αύξηση 

24. Λουξεμβούργο 12,1 -5,9 

25. Λετονία 12,1 -54,5 
 Σημείωση: Για Κύπρο και Μάλτα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 


