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ΠΡΟΣ :
ΥΠΕΝ
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων

Σχετικά : Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 71029/1123/2-8-2019 (αρ. πρωτ. ΚΑΠΑ 71029/1717/5-8-2019)

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής ερώτησης και όσον αφορά στις αρμοδιότητες 
της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Η παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντα αέρα στη χώρα 
πραγματοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής 
Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) με σταθερούς αυτόματους σταθμούς που λειτουργούν σε 24-
ωρη βάση. Στους σταθμούς του ΕΔΠΑΡ, παρακολουθούνται ρύποι που 
προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία για την εκτίμηση και αξιολόγηση της 
ποιότητας του περιβάλλοντα αέρα, δηλαδή α)την Οδηγία 2008/50 (ΚΥΑ ΗΠ 
14122/549/Ε103, ΦΕΚ 488Β/30.3.11) και β)την Οδηγία 2004/107/EΚ (ΚΥΑ ΗΠ 
22306/1075/Ε103, ΦΕΚ 920Β/8.6.07), οι οποίες έχουν θεσμοθετήσει οριακές τιμές 
και τιμές-στόχους με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας για συνήθεις 
ατμοσφαιρικούς ρύπους. Ενδεχόμενη ύπαρξη στην ατμόσφαιρα μη αστικών 
ατμοσφαιρικών ρύπων (π.χ. διοξίνες, φουράνια κλπ), οι οποίοι πιθανόν να 
συνδυάζονται και με ύπαρξη οσμών, δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν από το 
υπάρχον δίκτυο παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης ΕΔΠΑΡ. Στο ΕΔΠΑΡ 
είναι ενταγμένος ένας σταθμός μέτρησης στο Βόλο τον οποίο λειτουργεί η 
Περιφέρεια.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με το Ν. 3852/10 
(ΦΕΚ87/Α/7.6.10), την ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103 (ΦΕΚ 488Β/30.3.11) και την 
ΚΥΑ 174505/607 (ΦΕΚ 1311Β/13.4.17), έχει την αρμοδιότητα για την 
παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και την εγκατάσταση και λειτουργία 
σταθμών καθώς και την ενημέρωση του κοινού εντός των διοικητικών ορίων της, 
ενώ το ΥΠΕΝ έχει ως αρμοδιότητα την εποπτεία του εν λόγω σταθμού του ΕΔΠΑΡ. 
Παρόλα αυτά, το Υπουργείο, μέσω έργου που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, 
ανανέωσε τον Οκτώβριο του 2016 το σταθμό του ΕΔΠΑΡ στο Βόλο με νέο αναλυτή 
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αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10  (ο οποίος αντικατέστησε τον παλιό) και για πρώτη 
φορά επεκτάθηκε η παρακολούθηση,  σε αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ2,5 με την 
προσθήκη ενός άλλου αναλυτή. 

Η εκτίμηση της ποιότητας του αέρα στο Βόλο πραγματοποιείται από τις μετρήσεις 
του σταθμού, και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Παράρτημα VIII της 
Ετήσιας Έκθεσης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου www.ypeka.gr στη θεματική ενότητα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ. Οποιοσδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων του σταθμού, σε ετήσια βάση αλλά και να έχει 
ελεύθερη πρόσβαση στα πρωτογενή δεδομένα (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ / ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ). 
Συγκεκριμένα, για το 2018, ο σταθμός κατέγραψε ετήσια μέση συγκέντρωση για τα 
αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10 ίση με 32μg/m3 και συνεπώς δεν παρατηρήθηκε 
υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής (40μg/m3). Επίσης, παρατηρήθηκαν 36 ημέρες 
με μέση 24-ωρη τιμή συγκέντρωσης ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50μg/m3 εκ των οποίων 
οι 12, αποδόθηκαν σε μεταφορά σκόνης από απομακρυσμένες περιοχές (Σαχάρα) 
και συνεπώς δεν υπήρξε υπέρβαση. Αναφορικά, με τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ2,5, 
ο σταθμός κατέγραψε ετήσια μέση συγκέντρωση ίση με 19μg/m3 και συνεπώς δεν 
παρατηρήθηκε υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής (25μg/m3). 
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