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ΘΕΜΑ: Συστάσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας από υψηλά επίπεδα
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, λόγω αυξηµένων συγκεντρώσεων αιωρούµενων
σωµατιδίων (Α.Σ.10)

Σχετ: α) Το Π∆ 95/2000 (ΦΕΚ 76/τΑ/2000) «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας» όπως ισχύει
β) Οι διατάξεις του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει.
γ) Οι διατάξεις του Νόµου 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄
160), όπως ισχύει.
δ) Η υπ’ αριθµ. 11824/1993 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα µέτρα για την
αντιµετώπιση ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα» (Β΄ 369), όπως ισχύει σήµερα.
ε) Η υπ’ αριθµ. Η.Π. 14122/549/Ε.103 «Μέτρα για τη βελτίωση της ατµόσφαιρας, σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ “για την ποιότητα του
ατµοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη” του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008»
(Β΄ 488).
στ)Το Πόρισµα της Επιτροπής για την ατµοσφαιρική ρύπανση (που συγκροτήθηκε µε
την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆Υ1δ/οικ.29399/27-3-2013 Απόφαση του Γ.Γ. Υγείας) µε θέµα:
«Προτεινόµενες συνδυασµένες άµεσες δράσεις για αντιµετώπιση αυξηµένων
επίπεδων ατµοσφαιρικής ρύπανσης», το οποίο έγινε αποδεκτό
ζ) Το υπ’ αριθµ. Πρωτ. ∆ΥΓ2/Γ.Π. οικ. 99860/29.10.13 έγγραφο της Υπηρεσίας µας
Περιβάλλοντος, µε το οποίο διαβιβάσθηκε στο ΥΠΕΚΑ το Πόρισµα της Επιτροπής
για την Ατµοσφαιρική Ρύπανση.η) Η µε α.π. οικ.70601/23.122013 (ΦΕΚ
3272/23.12.2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση µε θέµα: «Βραχυπρόθεσµα σχέδια
δράσης για την αντιµετώπιση ατµοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούµενα σωµατίδια»

Με στόχο την προστασία της δηµόσιας υγείας του πληθυσµού, και ειδικότερα των
ατόµων που ανήκουν σε οµάδες αυξηµένου κινδύνου, στις περιπτώσεις όπου
παρατηρούνται αυξηµένες συγκεντρώσεις των αιωρούµενων σωµατιδίων (Α.Σ.10)
στην ατµόσφαιρα και µετά την έκδοση της (ζ) σχετ. ΚΥΑ, σας ενηµερώνουµε τα
ακόλουθα:
1. Ως Αιωρούµενα Σωµατίδια (Α.Σ.10), ορίζονται τα σωµατίδια που διέρχονται δια
στοµίου κατά µέγεθος διαλογής, όπως ορίζεται στη µέθοδο αναφοράς για τη
δειγµατοληψία και µέτρηση ΑΣ10 (ΕΝ12341), µε αποτελεσµατικότητα πενήντα τοις
εκατό (50%) ως προς τη συγκράτηση των σωµατιδίων αεροδυναµικής διαµέτρου
δέκα µικροµέτρων (10µm).
2. Ως επίπεδα συγκέντρωσης αιωρούµενων σωµατιδίων (Α.Σ.10) ορίζονται οι
µέσες εικοσιτετράωρες τιµές των συγκεντρώσεων αιωρούµενων σωµατιδίων
(Α.Σ.10), εκφρασµένες σε µικρογραµµάρια ανά κυβικό µέτρο περιβάλλοντα αέρα
(µg/m3), µε βάση τις οποίες κηρύσσονται τα διάφορα στάδια ενηµέρωσης και
προστασίας του πληθυσµού.
3. Ανάλογα µε τα επίπεδα συγκέντρωσης των αιωρούµενων σωµατιδίων (Α.Σ.10) και
για συγκεντρώσεις µεγαλύτερες από 50 µg/m3 , όπως αυτά ανακοινώνονται από τις
αρµόδιες Υπηρεσίες, ενηµερώνεται ο πληθυσµός µέσω συστάσεων µε στόχο:
•

•
•

τη µείωση της έκθεσής του σε υψηλά επίπεδα ατµοσφαιρικής ρύπανσης
(αποφυγή παρουσίας σε εξωτερικούς χώρους όπου αναµένονται υψηλά
επίπεδα ατµοσφαιρικής ρύπανσης)
τη µείωση της προσλαµβανόµενης ηµερήσιας δόσης (αποφυγή σωµατικής
άσκησης και έντονων δραστηριοτήτων)
την αύξηση του βαθµού ετοιµότητας για την αντιµετώπιση τυχόν
συµπτωµάτων (χρήση κατάλληλων φαρµάκων, κλήση ιατρικής βοήθειας εάν
καταστεί αναγκαίο).

Παράλληλα, όπου χρειάζεται λαµβάνονται µέτρα για την προστασία της δηµόσιας
υγείας.
Στη δεύτερη στήλη του Πίνακα παρουσιάζονται οι συστάσεις προς τα άτοµα
αυξηµένου κινδύνου και τον γενικό πληθυσµό ανάλογα µε τα επίπεδα
συγκέντρωσης Α.Σ, ενώ, στην τρίτη στήλη αναφέρονται τα µέτρα που πρέπει να
ληφθούν.

Πίνακας 1.

Πληροφόρηση του κοινού
24ωρες
συγκεντρώσεις Συστάσεις σε άτοµα αυξηµένου
Συστάσεις στο γενικό πληθυσµό
PM10 (µg/m3)
κινδύνου
Ενήλικες µε αναπνευστικό
πρόβληµα ενήλικες καρδιοπαθείς
και παιδιά µε αναπνευστικά
προβλήµατα θα πρέπει να
Καµία σύσταση
51-75
περιορίσουν κάθε έντονη
σωµατική άσκηση, ιδιαίτερα αν
αυτή γίνεται σε εξωτερικούς
χώρους.
Άτοµα µε αναπνευστικό
πρόβληµα ή καρδιοπαθείς και
παιδιά θα πρέπει να περιορίσουν
κάθε έντονη σωµατική
Κάθε άτοµο που αισθάνεται
δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν
ενόχληση στα µάτια ή εµφανίζει
αυτή γίνεται σε εξωτερικούς
βήχα, ρινική συµφόρηση ή
χώρους.
ενόχληση στο λαιµό θα πρέπει να
76-100
περιορίσει τη σωµατική του
Άτοµα µε άσθµα µπορεί να
άσκηση - δραστηριότητα,
χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές
ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε
του ανακουφιστικού φαρµάκου.
εξωτερικούς χώρους.

101-150

>150

Άτοµα άνω των 65 ετών θα
πρέπει να περιορίσουν τη
σωµατική τους δραστηριότητα.
· Άτοµα µε αναπνευστικό
πρόβληµα
· καρδιοπαθείς
· παιδιά καθώς και
· τα άτοµα άνω των 65 ετών
θα πρέπει να περιορίσουν τη
σωµατική άσκησηδραστηριότητα και το χρόνο
παραµονής τους σε εξωτερικούς
χώρους.

Κάθε άτοµο θα πρέπει να
περιορίσει τη σωµατική άσκηση
ιδιαίτερα αν αισθάνεται ενόχληση
στα µάτια ή εµφανίζει βήχα,
ρινική συµφόρηση ή ενόχληση
στο λαιµό

· Άτοµα µε άσθµα µπορεί να
χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές
ανακουφιστικού φαρµάκου.
· Άτοµα µε αναπνευστικό
πρόβληµα
· καρδιοπαθείς

Σε κάθε άτοµο συνιστάται να
αποφύγει κάθε σωµατική άσκηση
σε εξωτερικούς χώρους και να

· παιδιά καθώς και
· τα άτοµα άνω των 65 ετών
θα πρέπει να αποφύγουν κάθε
σωµατική άσκηση δραστηριότητα σε εξωτερικούς
χώρους.
Επίσης, συνιστάται η αποφυγή
παραµονής σε εξωτερικούς
χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές µε
αυξηµένη κυκλοφορία.

περιορίσει το χρόνο παραµονής σε
εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε
περιοχές µε αυξηµένη
κυκλοφορία.

· Άτοµα µε άσθµα µπορεί να
χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές
ανακουφιστικού φαρµάκου.
Επί επιµονής συµπτωµάτων
συνιστάται επικοινωνία µε τον
θεράποντα ιατρό

Πίνακας 2
24ωρες
συγκεντρώσεις
PM10 (µg/m3)
>150

Μέτρα για την προστασία του πληθυσµού
∆ιακοπή λειτουργίας των δηµόσιων ή ιδιωτικών βρεφικών,
βρεφονηπιακών, παιδικών σταθµών, νηπιαγωγείων και σχολείων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Οι φορείς στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται όπως φροντίσουν,
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, για την τήρηση των συστάσεων και την λήψη
των απαραίτητων µέτρων για την προστασία της υγείας του πληθυσµού.
Το Υπουργείο Παιδείας, παρακαλείται να ενηµερώσει άµεσα τους εποπτευόµενους
φορείς του προκειµένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των συστάσεων και των µέτρων,
ειδικότερα στην περίπτωση της άθλησης των παιδιών σε εξωτερικούς χώρους.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

