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ΜΕΟΣ Ι: ΑΤΜΟΣΦΑΙΙΚΘ ΥΡΑΝΣΘ 

Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ καλείται θ παρουςία ςτθν ατμόςφαιρα ρφπων, δθλαδι κάκε 

είδουσ ουςιϊν, κορφβου, ακτινοβολίασ ι άλλων μορφϊν ενζργειασ ςε ποςότθτα, 

ςυγκζντρωςθ ι διάρκεια που μποροφν να προκαλζςουν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία, 

ςτουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ και ςτα οικοςυςτιματα και γενικά να καταςτιςουν το 

περιβάλλον ακατάλλθλο για τισ επικυμθτζσ χριςεισ του. (Πθγι: Ιςτοςελίδα ΤΠΕΧΩΔΕ, 

www.minenv.gr, Νοζμβριοσ 2007) 

1.1. Θεςμικό πλαίςιο 

Ν 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) «Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ» 

Ν 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α) «Διοίκθςθ, οργάνωςθ, ςτελζχωςθ τθσ Περιφζρειασ, ρφκμιςθ 

κεμάτων για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ» 

Ν 2647/1998 (ΦΕΚ 237Α) «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτισ Περιφζρειεσ και τθν 

Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ» 

ΚΤΑ 3277/209/2000 (ΦΕΚ 180Β) «Κακοριςμόσ γενικϊν αρχϊν και αρμοδίων υπθρεςιϊν, για 

τθν εκτίμθςθ και τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ του αζρα του περιβάλλοντοσ» 

ΚΤΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β) «Κατάταξθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων και 

δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ…» 

ΚΤΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β) «Διαδικαςία Προκαταρκτικισ Περιβαλλοντικισ 

Εκτίμθςθσ και Αξιολόγθςθσ (ΠΠΕΑ) και Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν Όρων (ΕΠΟ)…" 

 

1.2. Βαςικζσ ζννοιεσ (άρκρο 2, ΚΥΑ 3277/209/2000) 

 Ωσ αζρασ του περιβάλλοντοσ νοείται ο εξωτερικόσ αζρασ τθσ τροπόςφαιρασ, 

εξαιρουμζνου του αζρα ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. 

 Ρφποσ είναι κάκε ουςία από τισ αναφερόμενεσ ςτο παράρτθμα του άρκρου 5 τθσ ΚΤΑ 

3277/209/2000 και ςυγκεκριμζνα κάκε ουςία θ οποία διοχετεφεται άμεςα ι ζμμεςα 

από τον άνκρωπο ςτον αζρα του περιβάλλοντοσ και ενδζχεται να ζχει επιβλαβείσ 

επιπτϊςεισ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία ι/και ςτο περιβάλλον ςτο ςφνολό του. Οι 

ατμοςφαιρικοί ρφποι που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ για τθν εκτίμθςθ και 

διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ του αζρα του περιβάλλοντοσ διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: 

ςτθν Κατθγορία Ι ανικουν ρφποι εξεταηόμενοι ςτο αρχικό ςτάδιο κακϊσ και ρφποι 

καλυπτόμενοι από υφιςτάμενθ νομοκεςία ςτον τομζα τθσ ποιότθτασ του αζρα του 

περιβάλλοντοσ. Οι ρφποι αυτοί είναι: διοξείδιο του κείου, διοξείδιο του αηϊτου, λεπτά 

ςωματίδια, αιωροφμενα ςωματίδια, μόλυβδοσ, όηον. τθν Κατθγορία ΙΙ ανικουν οι 

http://www.minenv.gr/
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λοιποί ατμοςφαιρικοί ρφποι: βενηόλιο, μονοξείδιο του άνκρακα, πολυκυκλικοί 

αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ, κάδμιο, αρςενικό, νικζλιο και υδράργυροσ. 

 Επίπεδο είναι θ προβλεπόμενθ από ειδικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ ςυγκζντρωςθ ενόσ 

ρφπου ςτον αζρα του περιβάλλοντοσ ι θ ταχφτθτα εναπόκεςισ του ςε μια επιφάνεια 

ςε δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι. 

 Θ οριακι τιμι είναι ζνα επίπεδο κακοριηόμενο βάςει επιςτθμονικϊν γνϊςεων από 

ειδικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ, με ςκοπό να αποφεφγονται, να προλαμβάνονται ι να 

μειϊνονται οι επιβλαβείσ επιπτϊςεισ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία ι/και ςτο ςφνολο του 

περιβάλλοντοσ και πρζπει να επιτευχκεί εντόσ δεδομζνθσ προκεςμίασ χωρίσ εν 

ςυνεχεία υπερβάςεισ.  

 Σιμι – ςτόχοσ είναι ζνα επίπεδο κακοριηόμενο από ειδικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ με 

ςκοπό να αποφεφγονται μακροπρόκεςμα, ακόμα περιςςότερο οι επιβλαβείσ 

επιπτϊςεισ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία ι/και ςτο ςφνολο του περιβάλλοντοσ και πρζπει να 

επιτευχκεί εντόσ δεδομζνθσ προκεςμίασ. 

 Όριο ςυναγερμοφ είναι ζνα επίπεδο κακοριηόμενο από ειδικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ, 

πζραν του οποίου υπάρχει κίνδυνοσ για τθν ανκρϊπινθ υγεία ακόμα κι αν θ ζκκεςθ 

είναι βραχφχρονθ και όταν θ ςυγκζντρωςθ του ρφπου φτάςει το επίπεδο αυτό 

λαμβάνονται άμεςα τα μζτρα που προβλζπονται ςε ςχετικζσ διατάξεισ.  

 Περικϊριο ανοχισ είναι το ποςοςτό τθσ οριακισ τιμισ, κατά το οποίο επιτρζπεται να 

γίνει υπζρβαςθ τθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που προβλζπονται ςε ειδικζσ διατάξεισ 

τθσ εκάςτοτε κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 Ζϊνθ είναι ζνα μζροσ τθσ επικράτειασ το οποίο οριοκετείται από το ΤΠΕΧΩΔΕ, μετά από 

γνϊμθ όπου απαιτείται των κατά περίπτωςθ ςυναρμόδιων Τπουργείων  

 Οικιςμόσ ονομάηεται μια περιοχι με ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ άνω των 250.000 

κατοίκων ι, όταν θ ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ είναι κατϊτερθ ι ίςθ προσ 250.000 

κατοίκουσ, με πυκνότθτα πλθκυςμοφ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, θ οποία δικαιολογεί 

κατά τθν κρίςθ του ΤΠΕΧΩΔΕ τθν εκτίμθςθ και διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ του αζρα του 

περιβάλλοντοσ  

 Αρμόδιεσ αρχζσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ ΚΤΑ 3277/209/2000, είναι θ Γενικι 

Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ του ΤΠΕΧΩΔΕ και οι Διευκφνςεισ ΠΕΧΩ των Περιφερειϊν ςε 

ςυνεργαςία με τα κατά περίπτωςθ ςυναρμόδια Τπουργεία, όπωσ Ανάπτυξθσ, Τγείασ & 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Μεταφορϊν και τισ αντίςτοιχεσ περιφερειακζσ τουσ 

υπθρεςίεσ. 
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1.3.  Αρμόδιοι φορείσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ 

1.3.1. ΥΡΕΧΩΔΕ – Γενικι Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ (άρκρο 4, ΚΥΑ 3277/209/2000) 

Σο ΤΠΕΧΩΔΕ και ςυγκεκριμζνα θ Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ είναι αρμόδια για: 

1. Σθν εκτίμθςθ τθσ ποιότθτασ του αζρα. το Παράρτθμα Ι παρατίκεται πίνακασ με τουσ 

ςτακμοφσ μζτρθςθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ (πίνακασ 12), όπωσ μασ κοινοποιικθκαν 

με το υπ’ αρικμ. 167003/2008/07.06.2007 ζγγραφο του ΤΠΕΧΩΔΕ ςτο πλαίςιο 

κατάρτιςθσ του Γενικοφ ΑΣΑΜΕ.  

2. Σθν ζγκριςθ μθχανιςμϊν μζτρθςθσ (μεκόδων, ςυςκευϊν, δικτφων, εργαςτθρίων) 

1.3.2. ΥΡΕΧΩΔΕ/Γενικι Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ και οι αρμόδιεσ για κζματα 

περιβάλλοντοσ περιφερειακζσ του Υπθρεςίεσ και ςυναρμόδια Υπουργεία (άρκρο 

2 & 4, ΚΥΑ 3277/209/2000) 

Σο ΤΠΕΧΩΔΕ και ςυγκεκριμζνα θ Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ, ςε ςυνεργαςία με τισ 

αρμόδιεσ για κζματα περιβάλλοντοσ περιφερειακζσ του υπθρεςίεσ και τα ςυναρμόδια 

Τπουργεία (κατά περίπτωςθ ςυναρμόδια Τπουργεία είναι τα Τπουργεία Ανάπτυξθσ, Τγείασ 

& Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Μεταφορϊν & Επικοινωνιϊν με τισ αντίςτοιχεσ 

περιφερειακζσ τουσ υπθρεςίεσ) είναι αρμόδιοι για:  

1. Σον προςδιοριςμό και κακοριςμό ςτόχων για τθν ποιότθτα του αζρα του 

περιβάλλοντοσ, ϊςτε να αποφεφγονται, να προλαμβάνονται ι να μειϊνονται οι 

επιβλαβείσ επιπτϊςεισ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία και ςτο ςφνολο του περιβάλλοντοσ. 

2. Σθν εκτίμθςθ τθσ ποιότθτασ του αζρα του περιβάλλοντοσ, βάςει κοινϊν μεκόδων και 

κριτθρίων. 

3. Σθ ςυγκζντρωςθ κατάλλθλων πλθροφοριϊν για τθν ποιότθτα του αζρα του 

περιβάλλοντοσ και ενθμζρωςθ του κοινοφ, κυρίωσ μζςω τθσ ενθμζρωςθσ για τα όρια 

ςυναγερμοφ. 

4. Σθ διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ του αζρα του περιβάλλοντοσ, όταν είναι καλι, και 

βελτίωςι τθσ ςτισ άλλεσ περιπτϊςεισ. 

1.3.3. ΥΡΕΧΩΔΕ/Γενικι Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ και οι αρμόδιεσ για κζματα 

περιβάλλοντοσ περιφερειακζσ του Υπθρεςίεσ (άρκρο 2 & 4, ΚΥΑ 3277/209/2000) 

Σο ΤΠΕΧΩΔΕ και ςυγκεκριμζνα θ Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ, ςε ςυνεργαςία με τισ 

αρμόδιεσ για κζματα περιβάλλοντοσ περιφερειακζσ του υπθρεςίεσ είναι αρμόδιοι για: 

 Σθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των μετριςεων που διενεργοφνται με τουσ μθχανιςμοφσ 

μζτρθςθσ. 
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1.3.4. Ρεριφζρειεσ – Διευκφνςεισ ΡΕΧΩ 

φμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, μεταβιβάςτθκαν ςτισ Διευκφνςεισ ΠΕΧΩ των 

Περιφερειϊν αρμοδιότθτεσ ωσ εξισ: 

1. φμφωνα με το Ν 2647/1998, άρκρο 1, παρ. Γ4 και Γ15 μεταβιβάςτθκε ςτισ 

Περιφζρειεσ, με εξαίρεςθ τισ περιοχζσ που εμπίπτουν μζςα ςε όρια Ramsar, Δίκτυα 

Natura 2000, εκνικοφσ δρυμοφσ, αιςκθτικά δάςθ και διατθρθτζα μνθμεία τθσ φφςθσ, 

ςε κοινοτικά ι εκνικά προγράμματα ι ςχζδια περιβαλλοντικισ ςθμαςίασ, θ 

εγκατάςταςθ ςτακμϊν για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ, ςε 

αντιπροςωπευτικζσ κζςεισ εκνικοφ δικτφου, θ παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ τουσ 

και θ λιψθ ζκτακτων μζτρων ςε περιπτϊςεισ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ. Από τθν 

παραπάνω αρμοδιότθτα εξαιρείται θ Περιφζρεια Αττικισ και παραμζνει ςτθ Γενικι 

Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ του ΤΠΕΧΩΔΕ. Όλοι οι νζοι ςτακμοί για τθν παρακολοφκθςθ 

τθσ ποιότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ οι οποίοι εγκακίςτανται από φορείσ του δθμόςιου 

τομζα εναρμονίηονται ωσ προσ τισ προδιαγραφζσ λειτουργίασ τουσ με το εκνικό δίκτυο 

του ΤΠΕΧΩΔΕ και εντάςςονται ςε αυτό (άρκρο 7, παρ.5, Ν 1650/1986). 

2. φμφωνα με το Ν 2503/1997, άρκρο 6, παρ. 6, ςτισ αρμοδιότθτεσ των Διευκφνςεων 

ΠΕΧΩ των Περιφερειϊν περιλαμβάνεται θ ςυγκζντρωςθ γενικϊν πλθροφοριϊν για τθν 

ποιότθτα του περιβάλλοντοσ και τισ ρυπογόνεσ δραςτθριότθτεσ ςτθν περιοχι, κακϊσ 

και θ μζριμνα για τθ λειτουργία του εκνικοφ δικτφου πλθροφορικισ για το περιβάλλον.  

τον Πίνακα 14 του Παραρτιματοσ Ι του παρόντοσ δίνονται ςυνοπτικά οι δράςεισ που 

αφοροφν ςτθν ποιότθτα του αζρα του περιβάλλοντοσ και ςτθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ςε 

κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 

1.4. Ηϊνεσ και Οικιςμοί 

Σο ΤΠΕΧΩΔΕ ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτο υπάρχον κεςμικό πλαίςιο, είναι 

αρμόδιο να καταρτίςει καταλόγουσ ηωνϊν και οικιςμϊν, ανάλογα με τα επίπεδα ενόσ ι 

περιςςότερων ρφπων. Ειδικότερα τα είδθ των καταλόγων ηωνϊν και οικιςμϊν που 

καταρτίηονται ανάλογα με τον ρφπο, κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνονται ςε αυτοφσ 

δίνονται ςτον Πίνακα 15 ςτο Παράρτθμα του παρόντοσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ. 
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ΜΕΟΣ ΙΙ: ΟΗΟΝ (Ο3) 

Σο όηον είναι ζνα αζριο άχρωμο το οποίο ςχθματίηεται ςτθν κατϊτερθ ατμόςφαιρα ωσ 

αποτζλεςμα χθμικϊν αντιδράςεων μεταξφ του οξυγόνου, πτθτικϊν οργανικϊν ενϊςεων και 

οξειδίων του αηϊτου με τθ βοικεια τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ και κυρίωσ όταν ο καιρόσ 

είναι καλόσ και ηεςτόσ. Πθγζσ αυτϊν των ρφπων είναι τα οχιματα, εργοςτάςια, χωματερζσ, 

χθμικά διαλυτικά και πολλζσ άλλεσ μικρζσ πθγζσ όπωσ βενηινάδικα και αγροτικόσ 

εξοπλιςμόσ. (Πθγι: Ιςτοςελίδα ΤΠΕΧΩΔΕ, www.minenv.gr, Νοζμβριοσ 2007) 

2.1. Θεςμικό πλαίςιο 

ΚΤΑ 38638/2016/2005 (ΦΕΚ 1334Β) «Οριακζσ και κατευκυντιριεσ τιμζσ για τισ 

ςυγκεντρϊςεισ όηοντοσ ςτον ατμοςφαιρικό αζρα ςε ςυμμόρφωςθ…»  

ΚΤΑ 29459/1510/2005 (ΦΕΚ 992Β) «Κακοριςμόσ εκνικϊν ανωτάτων ορίων εκπομπισ για 

οριςμζνουσ ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ ςε ςυμμόρφωςθ…» 

 

2.2. Βαςικζσ ζννοιεσ (άρκρο 2, ΚΥΑ 38638/2016/2005) 

 Πρόδρομεσ ουςίεσ του όηοντοσ είναι οι ουςίεσ οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία 

όηοντοσ ςε επίπεδο εδάφουσ, μερικζσ από τισ οποίεσ αναγράφονται ςτο Παράρτθμα VI 

του άρκρου 12 τθσ ΚΤΑ 38638/2016/2005. 

 Σιμι – ςτόχοσ είναι το επίπεδο που κακορίηεται με ςκοπό τθ μακροπρόκεςμθ αποφυγι 

επιβλαβϊν επιδράςεων ςτθν ανκρϊπινθ υγεία ι και το εν γζνει περιβάλλον και πρζπει 

να επιτευχκεί όπου είναι δυνατόν εντόσ δεδομζνθσ χρονικισ περιόδου 

 Μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ είναι θ ςυγκζντρωςθ όηοντοσ ςτον ατμοςφαιρικό αζρα κάτω 

από τθν οποία, ςφμφωνα με τισ υφιςτάμενεσ επιςτθμονικζσ γνϊςεισ, είναι απίκανο να 

υπάρξουν άμεςεσ δυςμενείσ επιδράςεισ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία ι/και το εν γζνει 

περιβάλλον. Ο ςτόχοσ αυτόσ πρζπει να επιτευχκεί μακροπρόκεςμα, εκτόσ αν αυτό δεν 

είναι εφικτό με ανάλογα μζτρα, με ςκοπό τθν παροχι αποτελεςματικισ προςταςίασ 

για τθν ανκρϊπινθ υγεία και το περιβάλλον.  

 Όριο ςυναγερμοφ είναι το επίπεδο πζραν του οποίου θ βραχφχρονθ ζκκεςθ εγκυμονεί, 

για τον εν γζνει πλθκυςμό, κινδφνουσ για τθν ανκρϊπινθ υγεία και ςτο οποίο θ 

αρμόδια αρχι λαμβάνει άμεςα μζτρα, όπωσ προβλζπεται ςτα άρκρα 6 και 7 τθσ ΚΤΑ 

38638/2016/2005 (Πίνακασ 7, Παράρτθμα Ι του παρόντοσ). 

 Όριο ενθμζρωςθσ είναι το επίπεδο πζραν του οποίου θ βραχφχρονθ ζκκεςθ εγκυμονεί, 

για ιδιαίτερα ευαίςκθτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ, κινδφνουσ για τθν ανκρϊπινθ υγεία 

http://www.minenv.gr/
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και ςτο οποίο απαιτοφνται ενθμερωμζνεσ πλθροφορίεσ (Πίνακασ 7, Παράρτθμα Ι του 

παρόντοσ). 

 Πτθτικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ (ΠΟΕ) ονομάηονται όλεσ οι οργανικζσ ενϊςεισ 

ανκρωπογενοφσ και βιογενοφσ προζλευςθσ εκτόσ από το μεκάνιο, που είναι ικανζσ να 

παράγουν φωτοχθμικά οξειδωτικά μζςω αντιδράςεων με οξείδια του αηϊτου 

παρουςία θλιακοφ φωτόσ. 

 Αρμόδια Αρχή ορίηεται θ Διεφκυνςθ Ελζγχου Ατμοςφαιρικισ φπανςθσ και Θορφβου 

(ΕΑΘ) τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ του ΤΠΕΧΩΔΕ και οι αρμόδιεσ για 

κζματα περιβάλλοντοσ υπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ ςε ςυνεργαςία, όπου απαιτείται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΚΤΑ 38638/2016/2005, με τα κατά περίπτωςθ 

ςυναρμόδια Τπουργεία και τισ αντίςτοιχεσ αρμόδιεσ περιφερειακζσ τουσ υπθρεςίεσ.  

 

2.3. Οριακζσ τιμζσ 

το Παράρτθμα Ι του παρόντοσ και ςυγκεκριμζνα ςτουσ Πίνακεσ 5, 6 και 7 αναφζρονται οι 

τιμζσ – ςτόχοι, οι μακροπρόκεςμοι ςτόχοι κακϊσ και τα όρια ενθμζρωςθσ και ςυναγερμοφ 

όςον αφορά το όηον. 

 

2.4. Κατάρτιςθ καταλόγων ηωνϊν και οικιςμϊν ανάλογα με τα επίπεδα του όηοντοσ  

Θ Διεφκυνςθ ΕΑΡΘ του ΤΠΕΧΩΔΕ καταρτίηει καταλόγουσ οι οποίοι εγκρίνονται από το 

Γενικό Διευκυντι Περιβάλλοντοσ του ΤΠΕΧΩΔΕ για τισ εξισ ηϊνεσ και οικιςμοφσ (άρκρα 3, 4, 

5, ΚΤΑ 38638/2016/2005): 

2.4.1. Ηϊνεσ και οικιςμοί όπου τα επίπεδα του όηοντοσ είναι υψθλότερα από τισ τιμζσ – 

ςτόχουσ για το 2010 

Καταρτίηεται κατάλογοσ των ηωνϊν και των οικιςμϊν όπου τα επίπεδα του όηοντοσ ςτον 

ατμοςφαιρικό αζρα είναι υψθλότερα από τισ τιμζσ – ςτόχουσ για το ζτοσ 2010, οι οποίεσ 

παρατίκενται ςτον Πίνακα 5 ςτο Παράρτθμα Ι του παρόντοσ.  

Μζτρα 

Για τισ ηϊνεσ και τουσ οικιςμοφσ αυτοφσ, θ Διεφκυνςθ ΕΑΡΘ του ΤΠΕΧΩΔΕ μεριμνά για τθν 

κατάρτιςθ και εφαρμογι ςχεδίου ι προγράμματοσ προκειμζνου να επιτευχκεί ι τιμι – 

ςτόχοσ για το ζτοσ 2010, εκτόσ αν αυτό δεν είναι εφικτό με ανάλογα μζτρα. Σο εν λόγω 

ςχζδιο ι πρόγραμμα καταρτίηεται ςε ςυνεργαςία με τθν αρμόδια υπθρεςία του 

Τπουργείου Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και με άλλα κατά περίπτωςθ ςυναρμόδια 

Τπουργεία και εγκρίνεται με απόφαςθ του Τπουργοφ ΠΕΧΩΔΕ μετά από γνϊμθ των 
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αρμόδιων περιφερειακϊν υπθρεςιϊν των Τπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Τγείασ & Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και ςτθ ςυνζχεια τίκεται ςτθ διάκεςθ του κοινοφ κακϊσ και των ςχετικϊν 

οργανιςμϊν  (άρκρο 3, παρ. 2, 3 και 6, ΚΤΑ 38638/2016/2005).  

 

2.4.2. Ηϊνεσ και οικιςμοί όπου τα επίπεδα του όηοντοσ είναι υψθλότερα από τουσ 

μακροπρόκεςμουσ  ςτόχουσ 

Καταρτίηεται κατάλογοσ με τισ ηϊνεσ και τουσ οικιςμοφσ όπου τα επίπεδα του όηοντοσ ςτον 

ατμοςφαιρικό αζρα υπερβαίνουν τουσ μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ που παρατίκενται ςτον 

Πίνακα 6 ςτο Παράρτθμα Ι του παρόντοσ, παραμζνουν ωςτόςο κατϊτερα ι ίςα με τισ τιμζσ 

ςτόχουσ του Πίνακα 5. 

Μζτρα 

Για τισ ηϊνεσ και τουσ οικιςμοφσ αυτοφσ, θ Διεφκυνςθ ΕΑΡΘ του ΤΠΕΧΩΔΕ ςε ςυνεργαςία με 

τα κατά περίπτωςθ ςυναρμόδια Τπουργεία προβαίνει ςτθ λιψθ και τθν εφαρμογι 

οικονομικά αποδοτικϊν μζτρων με ςκοπό τθν επίτευξθ των μακροπρόκεςμων ςτόχων 

(άρκρο 4, ΚΤΑ 38638/2016/2005). 

 

2.4.3. Ηϊνεσ και οικιςμοί όπου τα επίπεδα του όηοντοσ πλθροφν τουσ μακροπρόκεςμουσ  

ςτόχουσ 

Καταρτίηεται κατάλογοσ των ηωνϊν και οικιςμϊν όπου τα επίπεδα του όηοντοσ πλθροφν 

τουσ μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ.  

Μζτρα 

τισ ηϊνεσ και τουσ οικιςμοφσ αυτοφσ, εφόςον το επιτρζπουν ειδικζσ ςυνκικεσ όπωσ θ 

διαςυνοριακι φφςθ τθσ ρφπανςθσ από το όηον και οι μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ, το 

ΤΠΕΧΩΔΕ ςε ςυνεργαςία με το Τπουργείο Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ι τισ αρμόδιεσ 

περιφερειακζσ του υπθρεςίεσ κατά περίπτωςθ, μεριμνά για τθ διατιρθςθ των επιπζδων 

του όηοντοσ κάτω από τουσ μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ και διατθρεί με ανάλογα μζτρα τθν 

ποιότθτα του ατμοςφαιρικοφ αζρα ςτο καλφτερο και ςυμβατό με τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ 

επίπεδο ϊςτε να διαφυλάςςεται το υψθλό επίπεδο προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ 

ανκρϊπινθσ υγείασ (άρκρο 5, ΚΤΑ 38638/2016/2005).  

 

2.4.4. Μζτρα για τισ ηϊνεσ όπου υπάρχει κίνδυνοσ υπζρβαςθσ του ορίου ςυναγερμοφ 

Θ Διεφκυνςθ ΕΑΡΘ του ΤΠΕΧΩΔΕ ςε ςυνεργαςία με τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου 

Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και τα κατά περίπτωςθ ςυναρμόδια Τπουργεία, 
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καταρτίηει ςχζδια δράςθσ για τισ ηϊνεσ όπου υπάρχει κίνδυνοσ υπζρβαςθσ του ορίου 

ςυναγερμοφ, τα οποία περιλαμβάνουν τθ λιψθ ςυγκεκριμζνων βραχυπρόκεςμων μζτρων. 

Σα ςχζδια αυτά εγκρίνονται με απόφαςθ του Τπουργοφ ΠΕΧΩΔΕ μετά από γνϊμθ των 

αρμόδιων περιφερειακϊν υπθρεςιϊν των Τπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Τγείασ & Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και τίκενται ςτθ διάκεςθ του κοινοφ και των αρμοδίων οργανιςμϊν (άρκρο 6, 

παρ. 1 και 4, ΚΤΑ 38638/2016/2005). 

Σα ωσ άνω βραχυπρόκεςμα ςχζδια δράςθσ ςυμπεριλαμβάνουν τα επίπεδα ενεργοποίθςθσ 

για ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ. Ανάλογα με τθν κάκε περίπτωςθ, τα ςχζδια μπορεί να 

προβλζπουν βακμιαία οικονομικά αποδοτικά μζτρα για τον ζλεγχο και, εφόςον απαιτείται, 

τον περιοριςμό ι τθν αναςτολι οριςμζνων δραςτθριοτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

κυκλοφορίασ των οχθμάτων, οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςε εκπομπζσ που προκαλοφν 

υπερβάςεισ του ορίου ςυναγερμοφ. Μποροφν επίςθσ να αναφζρονται ςε ουςιαςτικά μζτρα 

για τθ λειτουργία βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων ι τθ χριςθ προϊόντων (άρκρο 6, παρ.2, 

ΚΤΑ 38638/2016/2005). 

 

2.5. Ενθμζρωςθ του κοινοφ 

Σο ΤΠΕΧΩΔΕ, το Τπουργείο Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, οι Διευκφνςεισ ΠΕΧΩ και οι 

Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Τγείασ των Περιφερειϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ ΚΤΑ 

38638/2016/2005: 

 Εξαςφαλίηουν  τθ ςυςτθματικι διάκεςθ ςτο κοινό ενθμερωμζνων πλθροφοριϊν για τισ 

ςυγκεντρϊςεισ του όηοντοσ ςτον ατμοςφαιρικό αζρα, κακϊσ και ςε ενδεδειγμζνουσ 

οργανιςμοφσ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ επικαιροποιοφνται τουλάχιςτον ςε θμεριςια 

βάςθ και, όπου είναι ενδεδειγμζνο και πρακτικά εφικτό, ςε ωριαία βάςθ. Ακόμα, 

εμφανίηουν τουλάχιςτον όλεσ τισ υπερβάςεισ των ςυγκεντρϊςεων του 

μακροπρόκεςμου ςτόχου για τθν προςταςία τθσ υγείασ, του ορίου ενθμζρωςθσ και 

του ορίου ςυναγερμοφ για τθ ςχετικι μζςθ χρονικι περίοδο και παρζχουν ςφντομθ 

εκτίμθςθ ςχετικά με τισ επιδράςεισ ςτθν υγεία. 

 Θζτουν ςτθ διάκεςθ του κοινοφ και των κατάλλθλων οργανϊςεων ςυνοπτικζσ ετιςιεσ 

εκκζςεισ ςτισ οποίεσ αναφζρονται, όςον αφορά τθν ανκρϊπινθ υγεία, όλεσ οι 

υπερβάςεισ ςυγκεντρϊςεων τθσ τιμισ – ςτόχου και του μακροπρόκεςμου ςτόχου, του 

ορίου ενθμζρωςθσ και του ορίου ςυναγερμοφ, για τθ ςχετικι μζςθ χρονικι περίοδο, 

και όςον αφορά τθ βλάςτθςθ, κάκε υπζρβαςθ τθσ τιμισ – ςτόχου και του 
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μακροπρόκεςμου ςτόχου, ςε ςυνδυαςμό, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, με ςφντομθ 

εκτίμθςθ των επιπτϊςεων των υπερβάςεων αυτϊν. 

 Εξαςφαλίηουν ότι παρζχονται εγκαίρωσ, ςτα υγειονομικά ιδρφματα και ςτον 

πλθκυςμό, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ πραγματικζσ ι τισ προβλεπόμενεσ υπερβάςεισ 

του ορίου ςυναγερμοφ. 

 Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται ςτο κοινό ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του ορίου 

ενθμζρωςθσ ι του ορίου ςυναγερμοφ, παρουςιάηονται αναλυτικά ςτο Μζροσ ΙΙ του 

Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ ΚΤΑ 38638/2016/2005. 

 

2.6. Ενθμζρωςθ τθσ Επιτροπισ Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων  

 Θ Διεφκυνςθ ΕΑΡΘ του ΤΠΕΧΩΔΕ αποςτζλλει ςτθν Επιτροπι ΕΚ καταλόγουσ των ηωνϊν 

και των οικιςμϊν που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.4. του παρόντοσ για κάκε 

θμερολογιακό ζτοσ (άρκρο 10, παρ.1α, ΚΤΑ 38638/2016/2005). 

 Αποςτζλλει επίςθσ ζκκεςθ που περιζχει επιςκόπθςθ τθσ κατάςταςθσ όςον αφορά τθν 

υπζρβαςθ των τιμϊν – ςτόχων. Θ ζκκεςθ αυτι παρζχει επεξθγιςεισ για τισ ετιςιεσ 

υπερβάςεισ τθσ τιμισ – ςτόχου όςον αφορά τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. Θ 

ζκκεςθ αποςτζλλεται το αργότερο 2 χρόνια μετά το τζλοσ τθσ περιόδου κατά τθ 

διάρκεια τθσ οποίασ παρατθρικθκαν υπερβάςεισ των τιμϊν – ςτόχων και περιζχει και 

τα ςχζδια και τα προγράμματα που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.4. του παρόντοσ 

(άρκρο 10, παρ.1β, ΚΤΑ 38638/2016/2005).  

 Σο ΤΠΕΧΩΔΕ ενθμερϊνει τθσ Επιτροπι ΕΚ ανά τριετία για τθν πρόοδο κάκε ςχεδίου ι 

προγράμματοσ που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 2.4. του παρόντοσ (άρκρο 10, 

παρ.1γ, ΚΤΑ 38638/2016/2005). 

 Σζλοσ, θ Διεφκυνςθ ΕΑΡΘ του ΤΠΕΧΩΔΕ αποςτζλλει ςτθν Επιτροπι ΕΚ τισ πλθροφορίεσ 

που αναφζρονται ςτθν παρ.2 του άρκρου 10 τθσ ΚΤΑ 38638/2016/2005. 

 

2.7. Μζτρα παρακολοφκθςθσ και αντιμετϊπιςθσ υπερβάςεων 

 ε ηϊνεσ και οικιςμοφσ όπου παρατθρικθκε υπζρβαςθ μακροπρόκεςμου ςτόχου για 

το όηον κατά τθ διάρκεια οποιουδιποτε ζτουσ από τθν προθγοφμενθ πενταετία 

μετριςεων, επιβάλλονται υποχρεωτικά ςτακερζσ και ςυνεχείσ μετριςεισ (άρκρο 9, 

παρ.1, ΚΤΑ 38638/2016/2005). Σα κριτιρια για τον προςδιοριςμό τθσ τοποκεςίασ των 

ςθμείων δειγματολθψίασ κακϊσ και ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ςτακερϊν ςθμείων 
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δειγματολθψίασ κακορίηονται ςτα Παραρτιματα IV και V τθσ ΚΤΑ 38638/2016/2005 

αντίςτοιχα. 

 Πρζπει να πραγματοποιοφνται επίςθσ ςυνεχείσ μετριςεισ του διοξειδίου του αηϊτου 

ςτο 50% τουλάχιςτον των δειγματολθπτικϊν ςθμείων για το όηον (άρκρο 9, παρ.5, ΚΤΑ 

38638/2016/2005). 

 Θ Διεφκυνςθ ΕΑΡΘ του ΤΠΕΧΩΔΕ μεριμνά για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία ενόσ 

τουλάχιςτον ςτακμοφ μζτρθςθσ για τθν παροχι ςτοιχείων ςυγκεντρϊςεων των 

προδρόμων ουςιϊν του όηοντοσ που αναγράφονται ςτο Παράρτθμα VI τθσ ΚΤΑ 

38638/2016/2005 και επιλζγει τον αρικμό και τθ κζςθ των ςτακμϊν μζτρθςθσ των 

ουςιϊν αυτϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ ςτόχουσ, τισ μεκόδουσ και τισ υποδείξεισ που 

περιλαμβάνονται ςτο εν λόγω παράρτθμα (άρκρο 9, παρ.8, ΚΤΑ 38638/2016/2005). 
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ΜΕΟΣ ΙΙΙ: ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ, ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΗΩΤΟΥ, ΑΙΩΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ & ΜΟΛΥΒΔΟΣ 

Σο διοξείδιο του κείου είναι άχρωμο αζριο, άοςμο ςε χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ αλλά με 

ζντονθ ερεκιςτικι μυρωδιά ςε πολφ υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ. Σο διοξείδιο του αηϊτου είναι 

αζριο με καφζ χρϊμα και ιδιάηουςα οςμι. ε υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ είναι υπεφκυνο για 

τθν άςχθμθ καφζ όψθ του αςτικοφ ουρανοφ. Σα ςωματίδια είναι υλικά ςε ςτερει ι υγρι 

φάςθ που μποροφν να αιωροφνται ςτθν ατμόςφαιρα για μεγάλα χρονικά διαςτιματα. 

Σζλοσ, ο μόλυβδοσ και οι ενϊςεισ του μποροφν να επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν ανκρϊπινθ 

υγεία ι μζςω κατάποςισ τουσ με τθ μορφι επιβαρθμζνου με μόλυβδο εδάφουσ, ςκόνθσ, 

βαφϊν κλπ ι με απευκείασ ειςπνοι. (Πθγι: Ιςτοςελίδα ΤΠΕΧΩΔΕ, www.minenv.gr, 

Νοζμβριοσ 2007)  

3.1. Θεςμικό πλαίςιο 

ΠΤ 34/2002 (ΦΕΚ 125Α) «Οριακζσ και κατευκυντιριεσ τιμζσ ποιότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ ςε 

διοξείδιο του κείου, διοξείδιο του αηϊτου και οξειδίων του αηϊτου, ςωματιδίων και 

μολφβδου» 

 

3.2. Βαςικζσ ζννοιεσ (άρκρο 2, ΡΥΣ 34/2002) 

 Σα οξείδια του αηϊτου (ΝΟx) είναι το άκροιςμα του μονοξειδίου του αηϊτου (ΝΟ) και του 

διοξειδίου του αηϊτου (ΝΟ2), προςτικζμενα ωσ μζρθ ανά διςεκατομμφριο και 

εκφραηόμενα ωσ διοξείδιο του αηϊτου ςε μικρογραμμάρια ανά κυβικό μζτρο. 

 Α: Αιωροφμενα ωματίδια 

o Α10 είναι τα ςωματίδια που διζρχονται δια ςτομίου κατά μζγεκοσ διαλογισ το 

οποίο ςυγκρατεί το 50% των ςωματιδίων αεροδυναμικισ διαμζτρου 10μm. 

o Α2,5  είναι ςωματίδια που διζρχονται δια ςτομίου κατά μζγεκοσ διαλογισ το οποίο 

ςυγκρατεί το 50% των ςωματιδίων αεροδυναμικισ διαμζτρου 2,5μm. 

 Αρμόδιεσ Αρχζσ είναι το ΤΠΕΧΩΔΕ και οι Διευκφνςεισ ΠΕΧΩ των Περιφερειϊν ςε 

ςυνεργαςία με τα κατά περίπτωςθ ςυναρμόδια Τπουργεία, όπωσ Ανάπτυξθσ, Τγείασ & 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Μεταφορϊν και τισ αντίςτοιχεσ περιφερειακζσ τουσ υπθρεςίεσ 

(άρκρο 4, ΚΤΑ 3277/209/2000). 

 

3.3. Οριακζσ τιμζσ 

το Παράρτθμα Ι παρατίκενται πίνακεσ οριακϊν τιμϊν εκπομπϊν SO2 (Πίνακασ 1), NOx 

(Πίνακασ 2), Α10 (Πίνακασ 3) και Pb (Πίνακασ 4).  

 

http://www.minenv.gr/
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3.4. Κατάρτιςθ καταλόγων ηωνϊν και οικιςμϊν 

3.4.1. Ηϊνεσ και οικιςμοί όπου τα επίπεδα των ρφπων υπερβαίνουν τθν οριακι τιμι 

Σο ΤΠΕΧΩΔΕ καταρτίηει κατάλογο των ηωνϊν και των οικιςμϊν όπου τα επίπεδα ενόσ ι 

περιςςοτζρων ρφπων υπερβαίνουν τθν οριακι τιμι προςαυξθμζνθ κατά το περικϊριο 

ανοχισ ι/και κυμαίνονται μεταξφ τθσ οριακισ τιμισ και τθσ οριακισ τιμισ προςαυξθμζνθσ 

κατά το περικϊριο ανοχισ (άρκρο 7, παρ.1, ΠΤ 34/2002). Για τισ ηϊνεσ και τουσ οικιςμοφσ 

αυτοφσ, το ΤΠΕΧΩΔΕ και οι Διευκφνςεισ ΠΕΧΩ των Περιφερειϊν καταρτίηουν ολοκλθρωμζνο 

ςχζδιο ι προγράμματα που να καλφπτουν όλουσ τουσ εν λόγω ρφπουσ (άρκρο 7, παρ.3, ΠΤ 

34/2002). 

3.4.2. Ηϊνεσ και οικιςμοί όπου τα επίπεδα των ρφπων δεν υπερβαίνουν τθν οριακι τιμι 

Σο ΤΠΕΧΩΔΕ καταρτίηει κατάλογο των ηωνϊν και των οικιςμϊν όπου τα επίπεδα των ρφπων 

δεν υπερβαίνουν τισ οριακζσ τιμζσ. τισ ηϊνεσ και τουσ οικιςμοφσ αυτοφσ, θ Γενικι 

Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ του ΤΠΕΧΩΔΕ και οι Διευκφνςεισ ΠΕΧΩ των Περιφερειϊν (άρκρο 

2, παρ.17, ΠΤ 34/2002) ςε ςυνεργαςία με το ΤΤΚΑ ι τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ Τγιεινισ του 

Νομοφ μεριμνοφν για τθ διατιρθςθ των επιπζδων των ρφπων κάτω από τισ οριακζσ τιμζσ 

(άρκρο 8, ΠΤ 34/2002). 

 

3.5. Ενθμζρωςθ του κοινοφ (άρκρο 12, ΡΥΣ 34/2002) 

 Σο ΤΠΕΧΩΔΕ και οι Διευκφνςεισ ΠΕΧΩ και Δθμόςιασ Τγείασ των Περιφερειϊν 

μεριμνοφν ϊςτε κάκε πρόςφατθ πλθροφορία ςχετικά με τισ ςυγκεντρϊςεισ των 

διοξειδίου του κείου, διοξειδίου του αηϊτου και οξειδίων του αηϊτου, ςωματιδίων και 

μολφβδου ςτο περιβάλλον να τίκεται ςτθ διάκεςθ του κοινοφ, κακϊσ και ςτθ διάκεςθ 

ειδικϊν οργανϊςεων. 

 Οι πλθροφορίεσ για τισ ςυγκεντρϊςεισ διοξειδίου του κείου, διοξειδίου του αηϊτου και 

ςωματιδίων ςτο περιβάλλον, ενθμερϊνονται τουλάχιςτον ςε κακθμερινι βάςθ  

 τθν περίπτωςθ ωριαίων τιμϊν για τα διοξείδια του κείου και του αηϊτου, εφόςον 

είναι εφικτό, οι πλθροφορίεσ ενθμερϊνονται ςε ωριαία βάςθ.  

 Οι πλθροφορίεσ για τισ ςυγκεντρϊςεισ του μολφβδου ςτο περιβάλλον ενθμερϊνονται 

ςε τριμθνιαία βάςθ.  

Οι ωσ άνω πλθροφορίεσ αναφζρουν τουλάχιςτον όλεσ τισ υπερβάςεισ των οριακϊν τιμϊν 

ςυγκζντρωςθσ και των ορίων ςυναγερμοφ κατά τισ μζςεσ περιόδουσ που κακορίηονται ςτα 

Παραρτιματα Ι ζωσ ΙV τθσ ΠΤ 34/2002. Οι πλθροφορίεσ περιζχουν επίςθσ μια ςφντομθ 
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εκτίμθςθ όςον αφορά τισ οριακζσ τιμζσ και τα όρια ςυναγερμοφ, κακϊσ και πρόςφορα 

ςτοιχεία για τισ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία (άρκρο 12, ΠΤ 34/2002). 

 

3.6. Ενθμζρωςθ τθσ Επιτροπισ Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

Σο ΤΠΕΧΩΔΕ κάκε τρία ζτθ διαβιβάηει ςτθν Επιτροπι ΕΚ ζκκεςθ θ οποία περιλαμβάνει 

ςυνοπτικζσ πλθροφορίεσ για τα επίπεδα των ρφπων που παρατθρικθκαν ι εκτιμικθκαν 

ςτισ ηϊνεσ και τουσ οικιςμοφσ των άρκρων 7 και 8 τθσ ΠΤ 34/2002 και περιγράφονται ςτθν 

παράγραφο 3.4 του παρόντοσ (άρκρο 11, παρ.β2, ΠΤ 34/2002). 

 

3.7. Μζτρα ςε περίπτωςθ υπερβάςεων 

 ε περίπτωςθ που υπάρχει κίνδυνοσ υπζρβαςθσ των οριακϊν τιμϊν ι/και των ορίων 

ςυναγερμοφ,  το ΤΠΕΧΩΔΕ και οι Διευκφνςεισ ΠΕΧΩ των Περιφερειϊν εκπονοφν ςχζδια 

δράςθσ με βραχυπρόκεςμα μζτρα ϊςτε να μειωκεί ο κίνδυνοσ υπζρβαςθσ και να 

περιοριςτεί θ διάρκειά του (άρκρο 7, παρ.4, ΠΤ 34/2002). 

 ε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των ορίων ςυναγερμοφ, θ Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ 

του ΤΠΕΧΩΔΕ και οι Διευκφνςεισ ΠΕΧΩ των Περιφερειϊν ςε ςυνεργαςία με το ΤΤΚΑ ι 

τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ Τγιεινισ του Νομοφ ενθμερϊνουν το κοινό με κάκε πρόςφορο 

μζςο. Σο ΤΠΕΧΩΔΕ διαβιβάηει ςτθν Επιτροπι ΕΚ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα 

ςθμειωκζντα επίπεδα κατά τθ διάρκεια του επειςοδίου το αργότερο 3 μινεσ μετά τθν 

επζλευςι του (άρκρο 9, ΠΤ 34/2002). 
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ΜΕΟΣ IV: ΑΣΕΝΙΚΟ, ΚΑΔΜΙΟ, ΥΔΑΓΥΟΣ, ΝΙΚΕΛΙΟ & ΡΟΛΥΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΥΔΟΓΟΝΑΝΘΑΚΕΣ 

4.1. Θεςμικό πλαίςιο 

ΚΤΑ 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920Β) «Κακοριςμόσ τιμϊν – ςτόχων και ορίων εκτίμθςθσ 

των ςυγκεντρϊςεων του αρςενικοφ, του καδμίου, του υδραργφρου, του νικελίου και των 

πολυκυκλικϊν αρωματικϊν υδρογονανκράκων ςτον ατμοςφαιρικό αζρα, ςε 

ςυμμόρφωςθ…» 

 

4.2. Βαςικζσ ζννοιεσ (άρκρο 2, ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/2007) 

 Σιμι – ςτόχοσ είναι θ ςυγκζντρωςθ ςτον ατμοςφαιρικό αζρα, θ οποία κακορίηεται με 

ςκοπό να αποφεφγονται, να αποτρζπονται ι να μειϊνονται οι επιβλαβείσ επιδράςεισ 

ςτθν ανκρϊπινθ υγεία και το περιβάλλον ςυνολικά. Θ τιμι αυτι πρζπει να 

επιτυγχάνεται, όπου αυτό είναι δυνατό, εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ. 

 Λζγοντασ αρςενικό, κάδμιο, νικζλιο και βενηο(α)πυρζνιο εννοείται θ ςυνολικι 

περιεκτικότθτα αυτϊν των ςτοιχείων και ενϊςεων ςτο κλάςμα των Α10. 

 Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ είναι οι οργανικζσ ενϊςεισ που ςυνίςτανται 

από τουλάχιςτον δφο ςυμπυκνωμζνουσ αρωματικοφσ δακτυλίουσ οι οποίοι 

αποτελοφνται αποκλειςτικά από άνκρακα και υδρογόνο. 

 Λζγοντασ ςυνολικόσ αζριοσ υδράργυροσ νοείται ο ατμόσ ςτοιχειακοφ υδραργφρου (Hg0) 

και δραςτικόσ αζριοσ υδράργυροσ, δθλαδι υδατοδιαλυτζσ χθμικζσ μορφζσ του 

υδραργφρου με τάςθ ατμϊν επαρκϊσ υψθλι ϊςτε να υφίςτανται ςτθν αζρια φάςθ. 

 

4.3. Οριακζσ τιμζσ 

Οι τιμζσ – ςτόχοι που ζχουν κεςπιςτεί για το αρςενικό, το κάδμιο, το νικζλιο και το 

βενηο(α)πυρζνιο δίνονται ςτον Πίνακα 8 ςτο Παράρτθμα Ι του παρόντοσ. 

 

4.4. Κατάρτιςθ καταλόγων ηωνϊν και οικιςμϊν 

4.4.1. Ηϊνεσ και οικιςμοί όπου τα επίπεδα των ρφπων είναι κατϊτερα από τισ τιμζσ - 

ςτόχουσ 

Θ Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ του ΤΠΕΧΩΔΕ καταρτίηει κατάλογο των ηωνϊν και των 

οικιςμϊν όπου τα επίπεδα αρςενικοφ, καδμίου, νικελίου και βζνηο(α)πυρενίου ςτον 

ατμοςφαιρικό αζρα είναι κατϊτερα των αντίςτοιχων τιμϊν – ςτόχων  που δίνονται ςτον 

Πίνακα 8 ςτο Παράρτθμα Ι του παρόντοσ. Ο κατάλογοσ αυτόσ εγκρίνεται από το Γενικό 
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Διευκυντι Περιβάλλοντοσ του ΤΠΕΧΩΔΕ. τισ ηϊνεσ και τουσ οικιςμοφσ αυτοφσ, το ΤΠΕΧΩΔΕ 

ςε ςυνεργαςία με το Τπουργείο Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ι τισ αρμόδιεσ 

περιφερειακζσ του υπθρεςίεσ κατά περίπτωςθ μεριμνά για τθ διατιρθςθ των επιπζδων 

αυτϊν των ρυπογόνων παραγόντων κάτω από τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ – ςτόχουσ και για τθ 

λιψθ των κατάλλθλων μζτρων που δε ςυνεπάγονται δυςανάλογο κόςτοσ, για τθ διατιρθςθ 

τθσ καλφτερθσ δυνατισ ποιότθτασ του αζρα, ςτο πλαίςιο τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ (άρκρο 

3, παρ.2, ΚΤΑ 22306/1075/Ε103/2007) 

4.4.2. Ηϊνεσ και οικιςμοί όπου διαπιςτϊνεται υπζρβαςθ των τιμϊν - ςτόχων 

Θ Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ του ΤΠΕΧΩΔΕ καταρτίηει κατάλογο των ηωνϊν και των 

οικιςμϊν όπου διαπιςτϊνεται υπζρβαςθ των τιμϊν – ςτόχων του Πίνακα 8 του 

Παραρτιματοσ Ι του παρόντοσ. τισ ηϊνεσ και τουσ οικιςμοφσ αυτοφσ, προςδιορίηονται 

ειδικότερα οι περιοχζσ που ςθμειϊνεται υπζρβαςθ κακϊσ και οι πθγζσ των εκπομπϊν που 

ςυμβάλλουν ςτθν εν λόγω υπζρβαςθ. Για τισ περιοχζσ αυτζσ, Θ Γενικι Διεφκυνςθ 

Περιβάλλοντοσ του ΤΠΕΧΩΔΕ, για τθν επίτευξθ των τιμϊν – ςτόχων, λαμβάνει τα 

απαραίτθτα μζτρα που δε ςυνεπάγονται δυςανάλογο κόςτοσ και παρακολουκεί επιμελϊσ 

τθν εφαρμογι τουσ, κυρίωσ μζςω του ςυςτιματοσ τθσ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων 

(άρκρο 3, παρ.3, ΚΤΑ 22306/1075/Ε103/2007). 

 

4.5. Ενθμζρωςθ του κοινοφ 

Σο ΤΠΕΧΩΔΕ, το Τπουργείο Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, οι Διευκφνςεισ ΠΕΧΩ και οι 

Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Τγείασ ι ΤΠΕ των Περιφερειϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 5, παρ.1, ΚΤΑ 

22306/1075/Ε103/2007, εξαςφαλίηουν τθ ςυςτθματικι διάκεςθ ςαφϊν, προςιτϊν και 

κατανοθτϊν πλθροφοριϊν προσ το κοινό και τισ ενδεδειγμζνεσ οργανϊςεισ ςχετικά με: 

 Σισ ςυγκεντρϊςεισ ςτον ατμοςφαιρικό αζρα αρςενικοφ, καδμίου, νικελίου, υδραργφρου 

και βενηο(α)πυρενίου κακϊσ και των λοιπϊν πολυκυκλικϊν αρωματικϊν 

υδρογονανκράκων που αναφζρονται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 4 τθσ ΚΤΑ 

22306/1075/Ε103/2007, κακϊσ και ςχετικά με το ρυκμό απόκεςθσ των εν λόγω ρφπων. 

 Κάκε ετιςια υπζρβαςθ των τιμϊν – ςτόχων για το αρςενικό, το κάδμιο, το νικζλιο και το 

βενηο(α)πυρζνιο, τουσ λόγουσ τθσ υπζρβαςθσ, τθν περιοχι που ςθμειϊκθκε θ υπζρβαςθ 

αυτι και ςφντομθ εκτίμθςθ όςον αφορά ςτθν τιμι – ςτόχο κακϊσ επίςθσ και τισ 

ενδεδειγμζνεσ πλθροφορίεσ για τισ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ςτο περιβάλλον. 

 Σα μζτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 3 τθσ ΚΤΑ 

22306/1075/Ε103/2007. 
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4.6. Ενθμζρωςθ τθσ Επιτροπισ Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

Σο ΤΠΕΧΩΔΕ, ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ ΚΤΑ 22306/1075/Ε103/2007 αποςτζλλει ςτθν 

Επιτροπι ΕΚ: 

 Πλθροφορίεσ για τισ ηϊνεσ και τουσ οικιςμοφσ όπου παρατθρείται υπζρβαςθ 

οποιαςδιποτε από τισ τιμζσ – ςτόχουσ και ειδικότερα τουσ καταλόγουσ των ςχετικϊν 

ηωνϊν και οικιςμϊν, τισ περιοχζσ υπζρβαςθσ, τισ τιμζσ ςυγκζντρωςθσ που εκτιμικθκαν, 

τα αίτια τθσ υπζρβαςθσ και τισ τυχόν πθγζσ που ςυμβάλλουν ς’ αυτι και τον πλθκυςμό 

που εκτίκεται ςε αυτι. 

 Εκκζςεισ με όλα τα δεδομζνα των εκτιμιςεων ςφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ ΚΤΑ 

22306/1075/Ε103/2007. 

 

4.7. Μζτρα για τθν παρακολοφκθςθ των ςυγκεντρϊςεων 

 Σο ΤΠΕΧΩΔΕ λαμβάνει τα αναγκαία μζτρα που δε ςυνεπάγονται δυςανάλογο κόςτοσ, 

ϊςτε από τισ 31 Δεκεμβρίου 2012, οι ςυγκεντρϊςεισ ςτον ατμοςφαιρικό αζρα 

αρςενικοφ, καδμίου, νικελίου και βζνηο(α)πυρενίου να μθν υπερβαίνουν τισ τιμζσ – 

ςτόχουσ. Οι ςυγκεντρϊςεισ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται ωσ δείκτθσ για τον κίνδυνο 

καρκινογζνεςθσ που αντιπροςωπεφουν οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ 

ςτον ατμοςφαιρικό αζρα (άρκρο 3, απρ.1, ΚΤΑ 22306/1075/Ε103/2007). 

 Σο ΤΠΕΧΩΔΕ μεριμνά για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία ενόσ τουλάχιςτον ςτακμοφ 

μζτρθςθσ για τθν παροχι ςτοιχείων ςυγκεντρϊςεων αρςενικοφ, καδμίου, νικελίου, 

ςυνολικοφ αερίου υδραργφρου, βενηο(α)πυρενίου, και των λοιπϊν πολυκυκλικϊν 

αρωματικϊν υδρογονανκράκων που αναφζρονται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 4 τθσ ΚΤΑ 

22306/1075/Ε103/2007 (άρκρο 4, παρ.10, ΚΤΑ 22306/1075/Ε103/2007). 
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ΜΕΟΣ V: ΒΕΝΗΟΛΙΟ & ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΑΚΑ 

Σο βενηόλιο ανικει ςτθν κατθγορία των τοξικϊν ρφπων ενϊ το μονοξείδιο του άνκρακα 

είναι αζριο άοςμο και άχρωμο και εκπζμπεται από τισ εξατμίςεισ των μθχανϊν των 

αυτοκινιτων και πάςθσ φφςεωσ μθχανϊν όταν ςυντελείται ατελισ καφςθ τθσ καφςιμθσ 

φλθσ. (Πθγι: Ιςτοςελίδα ΤΠΕΧΩΔΕ, www.minenv.gr, Νοζμβριοσ 2007) 

5.1. Θεςμικό πλαίςιο 

ΚΤΑ 9238/332/2004 (ΦΕΚ 405Β) «Οριακζσ και κατευκυντιριεσ τιμζσ ποιότθτασ τθσ 

ατμόςφαιρασ ςε βενηόλιο και μονοξείδιο του άνκρακα» 

 

5.2. Βαςικζσ ζννοιεσ (άρκρο 2, ΚΥΑ 9238/332/2004) 

 Οριακι τιμι είναι ζνα επίπεδο κακοριηόμενο βάςει επιςτθμονικϊν γνϊςεων, με ςκοπό 

να αποφεφγονται, να προλαμβάνονται ι να μειϊνονται οι επιβλαβείσ επιπτϊςεισ ςτθν 

ανκρϊπινθ υγεία ι/και ςτο ςφνολο του περιβάλλοντοσ, το οποίο πρζπει να επιτευχκεί 

εντόσ δεδομζνθσ προκεςμίασ χωρίσ εν ςυνεχεία υπερβάςεισ 

 Περικϊριο ανοχισ είναι το ποςοςτό τθσ οριακισ τιμισ κατά το οποίο επιτρζπεται να 

γίνεται υπζρβαςι τθσ  

 Ωσ Αρμόδιεσ Αρχζσ νοοφνται το ΤΠΕΧΩΔΕ και οι Διευκφνςεισ ΠΕΧΩ των Περιφερειϊν ςε 

ςυνεργαςία με τα κατά περίπτωςθ ςυναρμόδια Τπουργεία, όπωσ Ανάπτυξθσ, Τγείασ & 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Μεταφορϊν και τισ αντίςτοιχεσ περιφερειακζσ τουσ υπθρεςίεσ 

(άρκρο 4, ΚΤΑ 3277/209/2000). 

 

5.3. Οριακζσ τιμζσ 

Οι οριακζσ τιμζσ του βενηολίου και του μονοξειδίου του άνκρακα δίνονται ςτουσ Πίνακεσ 9 

και 10 αντίςτοιχα ςτο Παράρτθμα Ι του παρόντοσ. 

Όταν θ επίτευξθ τθσ οριακισ τιμισ του βενηολίου είναι δυςχερισ λόγω των τοπικϊν 

χαρακτθριςτικϊν διαςποράσ ι των ςχετικϊν κλιματικϊν ςυνκθκϊν και αν οι Αρμόδιεσ 

Αρχζσ κρίνουν ότι θ εφαρμογι των μζτρων που προβλζπονται ςτθν ΚΤΑ 9238/332/2004 κα 

προκαλοφςε ςοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλιματα είναι δυνατόν το ΤΠΕΧΩΔΕ να 

ηθτιςει από τθν Επιτροπι ΕΚ παράταςθ περιοριςμζνθσ διάρκειασ για περίοδο που δεν 

υπερβαίνει τα 5 ζτθ. Ωςτόςο θ οριακι τιμι του βενηολίου κατά τθν παράταςθ 

περιοριςμζνθσ διάρκειασ δεν υπερβαίνει τα 10 mg/m3 (άρκρο 3, παρ.3, ΚΤΑ 

9238/332/2004). 
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5.4. Κατάρτιςθ καταλόγων ηωνϊν και οικιςμϊν 

5.4.1. Ηϊνεσ και οικιςμοί όπου τα επίπεδα των ρφπων υπερβαίνουν τθν οριακι τιμι 

Σο ΤΠΕΧΩΔΕ ςε ςυνεργαςία, όπου απαιτείται, με τα κατά περίπτωςθ ςυναρμόδια 

Τπουργεία, καταρτίηει κατάλογο ηωνϊν και οικιςμϊν όπου τα επίπεδα ενόσ ι περιςςότερων 

ρφπων από τουσ αναφερόμενουσ υπερβαίνουν τθν οριακι τιμι προςαυξθμζνθσ κατά το 

περικϊριο ανοχισ (άρκρο 5, παρ.1α, ΚΤΑ 9238/332/2004). Για τισ ηϊνεσ αυτζσ οι αρμόδιεσ 

αρχζσ, όπωσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 5.2 του παρόντοσ, μεριμνοφν για τθν εκπόνθςθ ι 

τθν εφαρμογι ςχεδίου ι προγράμματοσ για τθν επίτευξθ τθσ οριακισ τιμισ μζςα ςτθν 

οριηόμενθ προκεςμία (άρκρο 5, παρ.2, ΚΤΑ 9238/332/2004). 

Σο ΤΠΕΧΩΔΕ ςε ςυνεργαςία, όπου απαιτείται, με τα κατά περίπτωςθ ςυναρμόδια 

Τπουργεία, καταρτίηει κατάλογο ηωνϊν και οικιςμϊν όπου τα επίπεδα ενόσ ι περιςςότερων 

ρφπων από τουσ αναφερόμενουσ κυμαίνονται μεταξφ τθσ οριακισ τιμισ και τθσ οριακισ 

τιμισ προςαυξθμζνθσ κατά το περικϊριο ανοχισ (άρκρο 5, παρ.1β, ΚΤΑ 9238/332/2004). 

5.4.2. Ηϊνεσ και οικιςμοί όπου τα επίπεδα των ρφπων δεν υπερβαίνουν τθν οριακι τιμι 

Σο ΤΠΕΧΩΔΕ καταρτίηει κατάλογο των ηωνϊν και των οικιςμϊν όπου τα επίπεδα των ρφπων 

δεν υπερβαίνουν τισ οριακζσ τιμζσ. τισ ηϊνεσ και τουσ οικιςμοφσ αυτοφσ, οι αρμόδιεσ αρχζσ 

μεριμνοφν για τθ διατιρθςθ των επιπζδων των ρφπων κάτω από τισ οριακζσ τιμζσ ϊςτε να 

ςυνδυάηεται θ καλφτερθ δυνατι ποιότθτα του αζρα με τθ ςτακερι ανάπτυξθ (άρκρο 6, ΚΤΑ 

9238/332/2004). 

Θ κατάταξθ κάκε ηϊνθσ ι οικιςμοφ επανεξετάηεται τουλάχιςτον κάκε 5 χρόνια (άρκρο 7, 

παρ.2, ΚΥΑ 9238/332/2004). 

 

5.5. Ενθμζρωςθ του κοινοφ 

Σο ΤΠΕΧΩΔΕ, το Τπουργείο Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, οι Διευκφνςεισ ΠΕΧΩ και οι 

Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Τγείασ των Περιφερειϊν μεριμνοφν ϊςτε κάκε πρόςφατθ 

πλθροφορία ςχετικά με τισ ςυγκεντρϊςεισ του βενηολίου και του μονοξειδίου του άνκρακα 

ςτο περιβάλλον να τίκεται ςε τακτά διαςτιματα ςτθ διάκεςθ του κοινοφ κακϊσ και ςτθ 

διάκεςθ ειδικϊν οργανϊςεων, με κάκε πρόςφορο μζςο (άρκρο 9, παρ.1, ΚΤΑ 

9238/332/2004). 
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ΜΕΟΣ VI: ΑΕΙΑ ΘΕΜΟΚΘΡΙΟΥ 

Σα αζρια του κερμοκθπίου είναι αζρια που ςυγκεντρϊνονται ςτθν ατμόςφαιρα και 

μποροφν να προκαλζςουν αλλαγζσ ςτισ παγκόςμιεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, ι όπωσ 

αλλιϊσ λζγεται το «φαινόμενο του κερμοκθπίου». Σζτοια αζρια είναι το διοξείδιο του 

άνκρακα, το μεκάνιο και τα οξείδια του αηϊτου. (Πθγι: Ιςτοςελίδα ΤΠΕΧΩΔΕ, 

www.minenv.gr, Νοζμβριοσ 2007) 

6.1. Θεςμικό πλαίςιο 

ΠΤ 5/2003 (ΦΕΚ 58Α) «Ζγκριςθ Εκνικοφ Προγράμματοσ μείωςθσ εκπομπϊν αερίων 

φαινομζνου κερμοκθπίου…» 

ΚΤΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931Β) «φςτθμα εμπορίασ δικαιωμάτων εκπομπισ αερίων 

κερμοκθπίου ςε ςυμμόρφωςθ…» 

ΚΤΑ 9267/468/2007 (ΦΕΚ 286Β) «Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 54409/2632/2004 κοινισ 

υπουργικισ απόφαςθσ (Β’1931), ςε ςυμμόρφωςθ…» 

 

6.2. Βαςικζσ ζννοιεσ (άρκρο 3, ΚΥΑ 54409/2632/2004) 

 Λζγοντασ αζρια του κερμοκθπίου εννοοφνται τα εξισ (Παράρτθμα ΙΙ, άρκρο 22, ΚΤΑ 

54409/2632/2004):  

o διοξείδιο του άνκρακα *CO2]  

o μεκάνιο *CH4]  

o υποξείδιο του αηϊτου *Ν2Ο+  

o υδροφκοράνκρακεσ *HFC]  

o υπερφκοράνκρακεσ *PFC]  

o εξαφκοριοφχο κείο *SF6] 

 Ωσ δικαίωμα νοείται το δικαίωμα εκπομπϊν ενόσ τόνου ιςοδφναμου διοξειδίου του 

άνκρακα κατά τθ διάρκεια κακοριςμζνθσ περιόδου, το οποίο ιςχφει μόνο για τουσ 

ςκοποφσ τθσ τιρθςθσ των απαιτιςεων τθσ ΚΤΑ 54409/2632/2004. 

 Οι εκπομπζσ δθλϊνουν τθν απελευκζρωςθ αερίων κερμοκθπίου ςτθν ατμόςφαιρα, από 

πθγζσ μιασ εγκατάςταςθσ. 

 Εγκατάςταςθ είναι κάκε ςτακερι τεχνικι μονάδα όπου διεξάγονται μία ι περιςςότερεσ 

από τισ δραςτθριότθτεσ που απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Ι του άρκρου 22 τθσ ΚΤΑ 

54409/2632/2004 (παρατίκενται ςτον πίνακα 11 του παραρτιματοσ Ι του παρόντοσ) και 

οποιεςδιποτε άλλεσ δραςτθριότθτεσ άμεςα ςχετιηόμενεσ με αυτζσ οι οποίεσ 

ςυνδζονται, από τεχνικισ πλευράσ με τισ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται ςτο 
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ςυγκεκριμζνο τόπο και κα μποροφςαν να ζχουν επιπτϊςεισ ςτισ εκπομπζσ και τθ 

ρφπανςθ. 

 Φορζασ εκμετάλλευςθσ είναι κάκε πρόςωπο το οποίο εκμεταλλεφεται ι διευκφνει τθν 

εγκατάςταςθ ι ςτο οποίο ζχουν μεταβιβαςτεί ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ 

αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ ςε οικονομικά κζματα όςον αφορά τθν τεχνικι λειτουργία 

τθσ εγκατάςταςθσ.   

 Ωσ τόνοσ ιςοδφναμου διοξειδίου του άνκρακα νοείται ζνασ μετρικόσ τόνοσ διοξειδίου 

του άνκρακα ι ποςότθτα οποιουδιποτε άλλου αερίου κερμοκθπίου που απαρικμείται 

ςτο Παράρτθμα ΙΙ τθσ ΚΤΑ 54409/2632/2004, με ιςοδφναμο δυναμικό κζρμανςθσ του 

πλανιτθ. 

 Αρμόδια Αρχι είναι θ Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ του ΤΠΕΧΩΔΕ και ειδικότερα το 

αυτοτελζσ Γραφείο Εμπορίασ Δικαιωμάτων Εκπομπϊν (ΓΕΔΕ) τθσ Διεφκυνςθσ Ελζγχου 

Ατμοςφαιρικισ Ρφπανςθσ και Θορφβου (ΕΑΡΘ). 

 

6.3. Εκνικό Σχζδιο Κατανομισ (ΕΣΚ) 

Σο ΕΚ ςυνίςταται ςτθ ςυνολικι ποςότθτα δικαιωμάτων που κα κατανεμθκοφν ςτο φορζα 

εκμετάλλευςθσ κάκε εγκατάςταςθσ, για τισ χρονικζσ περιόδουσ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 7 τθσ ΚΤΑ 54409/2632/2004, κακϊσ και ςτθν κατανομι των 

δικαιωμάτων αυτϊν για τθν ίδια χρονικι περίοδο (άρκρο 6, παρ.1, ΚΤΑ 54409/2632/2004). 

Σο ΕΚ εγκρίνεται με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και ΠΕΧΩΔΕ (άρκρο 7, 

παρ.1, ΚΤΑ 54409/2632/2004).   

 

6.4. Άδεια Εκπομπϊν Αερίων Θερμοκθπίου (ΕΑΘ) 

Θ άδεια αυτι χορθγείται για ολόκλθρθ τθν εγκατάςταςθ ι τμιμα αυτισ από τον Τπουργό 

ΠΕΧΩΔΕ ι ςε περίπτωςθ προςωρινισ άδειασ από το Γενικό Γραμματζα του Τπουργείου 

ΠΕΧΩΔΕ αναπλθροφμενο από το Γενικό Διευκυντι Περιβάλλοντοσ, μετά από ειςιγθςθ του 

Γραφείου Εμπορίασ Δικαιωμάτων Εκπομπϊν (ΓΕΔΕ) τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Περιβάλλοντοσ του ΤΠΕΧΩΔΕ (άρκρο 5, παρ.Β3, ΚΤΑ 54409/2632/2004). Αντίγραφο τθσ 

άδειασ ΕΑΘ κοινοποιείται από το ΓΕΔΕ ςτισ κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του 

Τπουργείου Ανάπτυξθσ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ κακϊσ και 

ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΤΠΕΧΩΔΕ για ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων (άρκρο 5, 

παρ.Β6, ΚΤΑ 54409/2632/2004). 
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ΜΕΟΣ VΙΙ: ΟΥΣΙΕΣ ΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΕΦΟΥΝ ΤΘ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΗΟΝΤΟΣ 

Οι ουςίεσ που καταςτρζφουν τθ ςτιβάδα του όηοντοσ είναι χθμικζσ ουςίεσ (Πίνακασ 13, 

Παράρτθμα Ι) που χρθςιμοποιοφνται ωσ ψυκτικζσ ουςίεσ και ςε διάφορεσ βιομθχανικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Αυτζσ οι ενϊςεισ αιωροφνται ςτον αζρα για μεγάλο χρονικό διάςτθμα και 

ςιγά ςιγά ςυγκεντρϊνονται ςτθν ανϊτερθ ατμόςφαιρα όπου και καταςτρζφουν το 

προςτατευτικό μανδφα του όηοντοσ που αποτρζπει τθ βλαβερι υπεριϊδθ (UV) ακτινοβολία 

να φτάςει ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ.  (Πθγι: Ιςτοςελίδα ΤΠΕΧΩΔΕ, www.minenv.gr, 

Νοζμβριοσ 2007)  

7.1. Θεςμικό πλαίςιο 

Κανονιςμόσ ΕΚ 2037/2000 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 29θσ 

Ιουνίου 2000 για τισ ουςίεσ που καταςτρζφουν τθ ςτιβάδα του όηοντοσ, με πεδίο 

εφαρμογισ τθν παραγωγι, τθν ειςαγωγι, τθν εξαγωγι, τθ διάκεςθ ςτθν αγορά, τθ χριςθ, 

τθν ανάκτθςθ, τθν ανακφκλωςθ, τθν ποιοτικι αποκατάςταςθ και τθν καταςτροφι των 

ςυγκεκριμζνων ουςιϊν, τθν υποβολι ςτοιχείων ςχετικά με τισ ουςίεσ αυτζσ και τισ 

ειςαγωγζσ, τισ εξαγωγζσ, τθ διάκεςθ ςτθν αγορά και τθ χριςθ προϊόντων και εξοπλιςμοφ 

που περιζχουν τισ ςυγκεκριμζνεσ ουςίεσ. 

ΚΤΑ 37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ 1827Β) «Κακοριςμόσ αρμοδίων αρχϊν, μζτρων και 

διαδικαςιϊν για τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΚ) υπ’ αρικμ. 2037/2000…», με ςκοπό τθ 

ςταδιακι κατάργθςθ τθσ παραγωγισ και τθσ διάκεςθσ ςτθν αγορά, ςτον ζλεγχο των 

εκπομπϊν και ςτθ διαχείριςθ των ουςιϊν που καταςτρζφουν τθ ςτιβάδα του όηοντοσ. 

 

7.2. Βαςικζσ ζννοιεσ (άρκρο 2, ΕΚ 2037/2000) 

 Ωσ Πρωτόκολλο νοείται το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ του 1987 για τισ «ουςίεσ που 

καταςτρζφουν τθ ςτιβάδα του όηοντοσ», με τισ τελευταίεσ τροποποιιςεισ και 

αναπροςαρμογζσ του. 

  Μζροσ είναι κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ του πρωτοκόλλου. 

 Ελεγχόμενεσ ουςίεσ είναι οι χλωροφκοράνκρακεσ, άλλοι πλιρωσ αλογονωμζνοι 

χλωροφκοράνκρακεσ, τα halons, ο τετραχλωράνκρακασ, το 1,1,1-τριχλωροαικάνιο, το 

μεκυλοβρωμίδιο, οι υδροβρωμοφκοράνκρακεσ και οι υδροχλωροφκοράνκρακεσ, είτε 

αυτοφςιεσ είτε ςε μείγματα και ανεξαρτιτωσ του αν είναι κακαρζσ ι προζρχονται από 

ανάκτθςθ, ανακφκλωςθ ι ποιοτικι αποκατάςταςθ. Ο οριςμόσ αυτόσ δεν καλφπτει τισ 

ελεγχόμενεσ ουςίεσ που περιζχονται ςε άλλα βιομθχανικά προϊόντα πλθν των δοχείων 

που χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά ι τθν αποκικευςθ των ουςιϊν αυτϊν, οφτε τισ 

http://www.minenv.gr/
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αςιμαντεσ ποςότθτεσ ελεγχόμενων ουςιϊν που ςχθματίηονται ακοφςια ι τυχαία κατά 

τθ βιομθχανικι διεργαςία, που προζρχονται από πρϊτθ φλθ που δεν αντζδραςε ι από 

χριςθ ωσ μζςου επεξεργαςίασ, το οποίο απαντάται ςε χθμικζσ ουςίεσ ωσ ξζνθ 

πρόςμειξθ ςε ίχνθ, ι που εκλφονται κατά τθν παραγωγι ι το χειριςμό προϊόντοσ. 

 Παραγωγόσ είναι κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που παραςκευάηει ελεγχόμενεσ 

ουςίεσ εντόσ τθσ Κοινότθτασ. 

 Παραγωγι είναι θ παραγόμενθ ποςότθτα ελεγχόμενων ουςιϊν, μείον τθν ποςότθτα 

που καταςτρζφεται με τεχνικζσ εγκεκριμζνεσ από τα μζρθ και μείον τθν ποςότθτα που 

χρθςιμοποιείται εξ ολοκλιρου ωσ πρϊτθ φλθ ι μζςο επεξεργαςίασ για τθν παραγωγι 

άλλων χθμικϊν προϊόντων. Δε κεωροφνται ωσ «παραγωγι» οι ποςότθτεσ που 

λαμβάνονται με ανάκτθςθ, ανακφκλωςθ ι ποιοτικι αποκατάςταςθ. 

 Σο δυναμικό καταςτροφισ του όηοντοσ είναι ο αρικμόσ που αντιπροςωπεφει τθ 

δυνθτικι επίδραςθ μιασ ελεγχόμενθσ ουςίασ ςτθ ςτιβάδα του όηοντοσ. 

 Θ διάκεςθ ςτθν αγορά είναι θ ζναντι αμοιβισ ι δωρεάν παροχι ι προςφορά ςε 

τρίτουσ ελεγχόμενων ουςιϊν ι προϊόντων που περιζχουν ελεγχόμενεσ ουςίεσ οι οποίεσ 

καλφπτονται από τον ΕΚ 2037/2000.  

 

7.3. Εκνικόσ Συντονιςμόσ 

Σο ΤΠΕΧΩΔΕ και ςυγκεκριμζνα θ Διεφκυνςθ Ελζγχου Ατμοςφαιρικισ Ρφπανςθσ & Θορφβου 

τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ αποτελεί τον εκνικό ςυντονιςτι για τθν εφαρμογι 

του ΕΚ 2037/2000 (άρκρο 2, παρ.1, ΚΤΑ 37411/1829/Ε103/2007). Όλοι οι εμπλεκόμενοι 

φορείσ είναι υπόχρεοι να ενθμερϊνουν το ΤΠΕΧΩΔΕ ςχετικά με τισ ενζργειεσ και τισ δράςεισ 

που πραγματοποιοφν ςτο πλαίςιο εφαρμογισ των διατάξεων του ΕΚ 2037/2000 (άρκρο 2, 

ΚΤΑ 37411/1829/Ε103/2007). Σο ΤΠΕΧΩΔΕ τθρεί βάςεισ δεδομζνων με όλεσ τισ 

πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτισ ελεγχόμενεσ ουςίεσ. Σα τθροφμενα 

ςτοιχεία αναφζρονται ςτο άρκρο 3 τθσ ΚΤΑ 37411/1829/Ε103/2007. 
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ΜΕΟΣ VIII: ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΕΡΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΙΚΘΣ ΥΡΑΝΣΘΣ ΣΤΘΝ ΡΕΙΟΧΘ ΤΘΣ ΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 

τθ ςυνζχεια, γίνεται αναφορά ςτθν ΚΤΑ 11824/1993 που αφορά ςτα ζκτακτα μζτρα για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ςτθν περιοχι τθσ πρωτεφουςασ και ςτα ςτάδια 

ενεργειϊν ςε περίπτωςθ επειςοδίου ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ. θμειϊνουμε ότι θ 

ςυγκεκριμζνθ ΚΤΑ αναφζρεται μόνο ςτο διοξείδιο του κείου, το διοξείδιο του αηϊτου, τον 

καπνό, το μονοξείδιο του άνκρακα και το όηον και μόνο για τθν περιοχι τθσ Πρωτεφουςασ. 

Ακόμα ςθμειϊνουμε ότι οι οριακζσ τιμζσ των παραπάνω ρφπων ζχουν τροποποιθκεί με 

νεότερεσ διατάξεισ. Ωςτόςο, κρίνουμε ςκόπιμθ τθν αναφορά ςτα ςτάδια ενεργειϊν ςε 

περίπτωςθ επειςοδίου ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, όπωσ περιγράφονται ςτθν ΚΤΑ 

11824/1993. 

8.1. Θεςμικό πλαίςιο 

ΠΤ 34/2002 (ΦΕΚ 125Α) «Οριακζσ και κατευκυντιριεσ τιμζσ ποιότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ ςε 

διοξείδιο του κείου, διοξείδιο του αηϊτου και οξειδίων του αηϊτου, ςωματιδίων και 

μολφβδου» 

ΚΤΑ 11824/1993 (ΦΕΚ 369Β) «Ζκτακτα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ατμοςφαιρικισ 

ρφπανςθσ ςτθν περιοχι τθσ Πρωτεφουςασ» 

ΚΤΑ 9238/332/2004 (ΦΕΚ 405Β) «Οριακζσ και κατευκυντιριεσ τιμζσ ποιότθτασ τθσ 

ατμόςφαιρασ ςε βενηόλιο και μονοξείδιο του άνκρακα» 

ΚΤΑ 38638/2016/2005 (ΦΕΚ 1334Β) «Οριακζσ και κατευκυντιριεσ τιμζσ για τισ 

ςυγκεντρϊςεισ όηοντοσ ςτον ατμοςφαιρικό αζρα, ςε ςυμμόρφωςθ…» 

 

8.2. Βαςικζσ ζννοιεσ (άρκρο 1, ΚΥΑ 11824/1993) 

 Επειςόδιο ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ είναι θ περίπτωςθ κατά τθν οποία οι τιμζσ τθσ 

ςυγκζντρωςθσ των ρφπων ζχουν πλθςιάςει ςε επίπεδα τζτοια που μπορεί να είναι 

άμεςα επικίνδυνεσ για τθν υγεία ευαίςκθτων ομάδων πλθκυςμοφ. 

 Μετεωρολογικι πρόβλεψθ είναι θ πρόβλεψθ των ατμοςφαιρικϊν ςυνκθκϊν που 

παγιδεφουν ι όχι τθ ρφπανςθ και επιδεικνφουν ι όχι τισ υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ. Θ 

πρόβλεψθ αυτι γίνεται από τθν Εκνικι Μετεωρολογικι Τπθρεςία. 

 

8.3. Κακοριςμόσ των υπό ζλεγχο ρφπων και ςτάδια ενεργειϊν 

Θ παρακολοφκθςθ των τιμϊν τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ γίνεται για τισ εξισ 

παραμζτρουσ: διοξείδιο του κείου, καπνόσ, διοξείδιο του αηϊτου, μονοξείδιο του άνκρακα 
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και όηον (άρκρο 2, ΚΤΑ 11824/1993). ε περίπτωςθ επειςοδίου ρφπανςθσ κακιερϊνονται τα 

εξισ ςτάδια ενεργειϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ ΚΤΑ 11824/1993: 

1. τάδιο προειδοποίθςθσ 

2. τάδιο εφαρμογισ ζκτακτων μζτρων α’ βακμίδασ 

3. τάδιο εφαρμογισ ζκτακτων μζτρων β’ βακμίδασ 

το άρκρο 4 τθσ ίδιασ ΚΤΑ ορίηονται οι οριακζσ τιμζσ ανά ρφπο για τθν εφαρμογι των 

ςταδίων, τα οποία όμωσ καταργικθκαν ι τροποποιικθκαν με τισ ΡΥΣ 34/2002, ΚΥΑ 

9238/332/2004 και ΚΥΑ 38638/2016/2005, και ςυγκεκριμζνα:  

 Οι οριακζσ τιμζσ του διοξειδίου του αηϊτου και του διοξειδίου του κείου 

τροποποιικθκαν, με το άρκρο 13 τθσ ΠΤ 34/2002, και αντικαταςτάκθκαν με τα όρια 

ςυναγερμοφ που δίνονται ςτθν ΠΤ 34/2002, τα οποία είναι 400 μg/m3 για 3 

ςυνεχόμενεσ ϊρεσ για το διοξείδιο του αηϊτου και 500 μg/m3 για 3 ςυνεχόμενεσ ϊρεσ 

για το διοξείδιο του κείου. τθν περίπτωςθ αυτι τα ςτάδια ενεργειϊν κλιμακϊνονται 

κατά τθν εκτίμθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ του ΤΠΕΧΩΔΕ.  

 φμφωνα με το άρκρο 13 τθσ ΚΤΑ 9238/332/2004 καταργικθκαν οι οριακζσ τιμζσ του 

μονοξειδίου του άνκρακα. 

 φμφωνα με το άρκρο 13 τθσ ΚΤΑ 38638/2016/2005 καταργικθκαν οι οριακζσ τιμζσ 

του όηοντοσ. 

 

8.4. Στάδια ενεργειϊν ςτθν περίπτωςθ επειςοδίου ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ 

Θ ζναρξθ και θ λιξθ των διαφόρων ςταδίων γίνεται με ανακοίνωςθ του Τπουργοφ ΠΕΧΩΔΕ 

ενϊ θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ εξαρτάται από τθν προβλεπόμενθ εξζλιξθ των μετεωρολογικϊν 

ςυνκθκϊν, των τιμϊν ρφπανςθσ και τθ λειτουργία των πθγϊν αυτισ (άρκρο 6, ΚΤΑ 

11824/1993). 

 

8.4.1.  ΣΤΑΔΙΟ ΡΟΕΙΔΟΡΟΙΘΣΘΣ (άρκρο 7, παρ.Α, ΚΥΑ 11824/1993) 

 Ενθμζρωςθ των αρμόδιων κρατικϊν αρχϊν και φορζων που ζχουν ςχζςθ με τθ λιψθ 

μζτρων των επόμενων ςταδίων για να βρίςκονται ςε ετοιμότθτα 

 Απαγόρευςθ κάκε ανοικτισ φωτιάσ, τθσ λειτουργίασ αποτεφρωτικϊν κλιβάνων και του 

εκκαπνιςμοφ εςτιϊν καφςεων 

 υςτάςεισ προσ το κοινό ανάλογα με το είδοσ του επειςοδίου 

8.4.2. ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΜΕΤΩΝ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (άρκρο 7, παρ.Β, ΚΥΑ 11824/1993) 

 Μζτρα περιοριςμοφ τθσ κυκλοφορίασ των αυτοκινιτων 
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 Μζτρα περιοριςμοφ τθσ βιομθχανίασ – βιοτεχνίασ 

 Μζτρα περιοριςμοφ εςτιϊν καφςθσ κτιρίων 

8.4.3. ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΜΕΤΩΝ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 

 Μζτρα περιοριςμοφ τθσ κυκλοφορίασ των αυτοκινιτων 

 Μζτρα περιοριςμοφ ςτθ βιομθχανία 

 Μζτρα περιοριςμοφ τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ 

8.4.4. ΟΔΘΓΙΕΣ ΥΡΕΧΩΔΕ 

το Παράρτθμα ΙΙ του παρόντοσ παρατίκενται οι οδθγίεσ που εξζδωςε το ΤΠΕΧΩΔΕ ςτισ 

26.06.2007, θμζρα κατά τθν οποία κα επικρατοφςαν καφςωνασ και δυςμενείσ για τθν 

ρφπανςθ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ ςτθν πόλθ των Ακθνϊν με αποτζλεςμα να ευνοείται θ 

ςυςςϊρευςθ ρφπων. 
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ΜΕΟΣ ΙΧ: ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 Παράρτθμα Ι 

o Πίνακασ 1: Οριακζσ τιμζσ εκπομπϊν SO2  

o Πίνακασ 2: Οριακζσ τιμζσ εκπομπϊν NOx 

o Πίνακασ 3: Οριακζσ τιμζσ εκπομπϊν Α10 

o Πίνακασ 4: Οριακζσ τιμζσ εκπομπϊν Pb 

o Πίνακασ 5: Σιμζσ – ςτόχοι για το Ο3 

o Πίνακασ 6: Μακροπρόκεςμοι ςτόχοι για το Ο3 

o Πίνακασ 7: Όρια ενθμζρωςθσ και ςυναγερμοφ για το Ο3 

o Πίνακασ 8: Σιμζσ – ςτόχοι για το αρςενικό, το κάδμιο, το νικζλιο και το 

βενηο(α)πυρζνιο 

o Πίνακασ 9: Οριακι τιμι βενηολίου 

o Πίνακασ 10: Οριακι τιμι μονοξειδίου του άνκρακα 

o Πίνακασ 11: Δραςτθριότθτεσ που παράγουν αζρια του κερμοκθπίου 

o Πίνακασ 12: τακμοί μζτρθςθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ΤΠΕΧΩΔΕ 

o Πίνακασ 13: Ελεγχόμενεσ ουςίεσ που καταςτρζφουν τθ ςτιβάδα του όηοντοσ 

o Πίνακασ 14: Δράςεισ για τθν ποιότθτα του αζρα του περιβάλλοντοσ και τθν 

ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ςε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο 

 Παράρτθμα ΙΙ: Τπόδειγμα ςυςτάςεων ΤΠΕΧΩΔΕ προσ τουσ πολίτεσ για τθν 

ατμοςφαιρικι ρφπανςθ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 

Ρίνακασ 1. Οριακζσ τιμζσ εκπομπϊν SO2 (ΡΥΣ 34/2002) 

  
Ρερίοδοσ αναφοράσ για τον 
υπολογιςμό του μζςου όρου 

Οριακι τιμι Ρερικϊριο ανοχισ 

Ωριαία οριακι τιμι για προςταςία τθσ 
ανκρϊπινθσ υγείασ 

1 ϊρα 
350 μg/m

3
 των οποίων δεν πρζπει να 

ςθμειϊνεται υπζρβαςθ περιςςότερεσ από 24 
φορζσ ανά θμερολογιακό ζτοσ) 

0% 

Θμεριςια οριακι τιμι για τθν 
προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ 

24 ϊρεσ 125 μg/m
3
 (υπζρβαςθ ζωσ 3φορζσ/ζτοσ) Κανζνα 

Οριακι τιμι για τθν προςταςία των 
οικοςυςτθμάτων 

Θμερολογιακό ζτοσ χειμϊνασ (1
θ
 

Οκτωβρίου ζωσ 31
θ
 Μαρτίου) 

20 μg/m
3
 Κανζνα 

    
Το όριο ςυναγερμοφ για το διοξείδιο του κείου είναι 500 μg/m3  μετροφμενο επί 3 ςυνεχόμενεσ ϊρεσ 
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Ρίνακασ 2. Οριακζσ τιμζσ εκπομπϊν ΝΟΧ (ΡΥΣ 34/2002) 

  
Ρερίοδοσ αναφοράσ για τον 
υπολογιςμό του μζςου όρου 

Οριακι τιμι Ρερικϊριο ανοχισ 
Ρροκεςμία ςυμμόρφωςθσ προσ 

τθν οριακι τιμι 

Ωριαία οριακι τιμι για προςταςία 
τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ 

1 ϊρα 

200 μg/m
3
 NO2 των οποίων δεν 

πρζπει να ςθμειϊνεται 
υπζρβαςθ περιςςότερεσ από 
18φορζσ ανά θμερολογιακό 

ζτοσ 

50 % κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 
παροφςασ Οδθγίασ μειοφμενο από 
1.1.2001 και κατόπιν κάκε 12 μινεσ 
κατά ίςο ετιςιο ποςοςτό ϊςτε να 

φτάςει το 0% τθν 1.1.2010 

1.1.2010 

Ετιςια οριακι τιμι για τθν 
προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ 

Θμερολογιακό ζτοσ 40 μg/m
3
 NO2  

50 % κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 
παροφςασ Οδθγίασ μειοφμενο από 
1.1.2001 και κατόπιν κάκε 12 μινεσ 
κατά ίςο ετιςιο ποςοςτό ϊςτε να 

φτάςει το 0% τθν 1.1.2010 

1.1.2010 

Ετιςια οριακι τιμι για τθν 
προςταςία τθσ βλάςτθςθσ 

Θμερολογιακό ζτοσ 30 μg/m
3 

 NOx Κανζνα   

     
Το όριο ςυναγερμοφ για το διοξείδιο του αηϊτου είναι 400 μg/m3  μετροφμενα επί 3 ςυνεχόμενεσ ϊρεσ 
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Ρίνακασ 3. Οριακζσ τιμζσ εκπομπϊν ΑΣ10 (ΡΥΣ 34/2002) 

  
Ρερίοδοσ αναφοράσ για 

τον υπολογιςμό του μζςου 
όρου 

Οριακι τιμι Ρερικϊριο ανοχισ 
Ρροκεςμία ςυμμόρφωςθσ 

προσ τθν οριακι τιμι 

ΣΤΑΔΙΟ 1 

24ωρθ οριακι τιμι για προςταςία 
τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ 

24 ϊρεσ 

50 μg/m
3
 Α10 των οποίων δεν 

πρζπει να ςθμειϊνεται υπζρβαςθ 
περιςςότερεσ από 35 φορζσ ανά 

θμερολογιακό ζτοσ 

50 % κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 
παροφςασ Οδθγίασ μειοφμενο από 
1.1.2001 και κατόπιν κάκε 12 μινεσ 
κατά ίςο ετιςιο ποςοςτό ϊςτε να 

φτάςει το 0% τθν 1.1.2005 

1.1.2005 

Ετιςια οριακι τιμι για τθν 
προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ 

Θμερολογιακό ζτοσ 40 μg/m
3 

 

20 % κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 
παροφςασ Οδθγίασ μειοφμενο από 
1.1.2001 και κατόπιν κάκε 12 μινεσ 
κατά ίςο ετιςιο ποςοςτό ϊςτε να 

φτάςει το 0% τθν 1.1.2005 

1.1.2005 

ΣΤΑΔΙΟ 2 

24ωρθ οριακι τιμι για προςταςία 
τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ 

24 ϊρεσ 

50 μg/m
3
 Α10 των οποίων δεν 

πρζπει να ςθμειϊνεται υπζρβαςθ 
περιςςότερεσ από 7 φορζσ ανά 

θμερολογιακό ζτοσ 

Θα υπολογιςτεί βάςει δεδομζνων και 
κα είναι ιςοδφναμο με τθν οριακι 

τιμι του ςταδίου 1 
1.1.2010 

Ετιςια οριακι τιμι για τθν 
προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ 

Θμερολογιακό ζτοσ 20 μg/m
3 

 

50 % κατά τθν 1.1.2005, μειοφμενο  
κατόπιν κάκε 12 μινεσ κατά ίςο 

ετιςιο ποςοςτό ϊςτε να φτάςει το 
0% τθν 1.1.2010 

1.1.2010 
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Ρίνακασ 4. Οριακζσ τιμζσ εκπομπϊν Pb (ΡΥΣ 34/2002) 

  
Ρερίοδοσ αναφοράσ για 

τον υπολογιςμό του 
μζςου όρου 

Οριακι τιμι Ρερικϊριο ανοχισ 
Ρροκεςμία ςυμμόρφωςθσ προσ τθν 

οριακι τιμι 

Ετιςια οριακι τιμι για 
προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ 

υγείασ 
Θμερολογιακό ζτοσ 0.5 μg/m

3
 

100% κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ 
Οδθγίασ μειοφμενο από 1.1.2001 και κατόπιν 
κάκε 12 μινεσ κατά ίςο ετιςιο ποςοςτό ϊςτε 

να φτάςει το 0% τθν 1.1.2010 ςτο άμεςο 
περιβάλλον ςυγκεκριμζνων ςθμειακϊν 
πθγϊν οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτθν 

Επιτροπι 

1.1.2005 ι 1.1.2010 ςτο άμεςο 
περιβάλλον ςυγκεκριμζνων βιομθχανικϊν 

πθγϊν οι οποίεσ βρίςκονται ςε κζςεισ 
μολυςμζνεσ από δεκαετίεσ βιομθχανικισ 

δραςτθριότθτασ. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ 
οριακι τιμι από 1.1.2005 είναι 1.0 μg/m3 
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Ρίνακασ 5. Τιμζσ – ςτόχοι για το Ο3 (ΚΥΑ 38638/2016/2005) 

 Ραράμετροσ Τιμι – ςτόχοσ για το 2010  

Ρροςταςίασ τθσ ανκρϊπινθσ 

υγείασ 

Μζγιςτθ θμεριςια μζςθ τιμι 

8ϊρου 

Δεν πρζπει να υπάρξει υπζρβαςθ του επιπζδου 

των 120 μg/m
3
 για περιςςότερεσ από 25 θμζρεσ 

κατά μζςο όρο ανά θμερολογιακό ζτοσ για 

διάςτθμα 3 ετϊν 

Ρροςταςίασ τθσ βλάςτθςθσ 

ΑΟΣ40* υπολογιςμζνο βάςει 

ωριαίων τιμϊν από το Μάιο ζωσ 

τον Ιοφλιο 

18000 μg/m
3
.h κατά μζςο όρο ςε διάςτθμα 5 ετϊν

 

*Ωσ ΑΟΣ40 ορίηεται το άκροιςμα τθσ διαφοράσ μεταξφ ωριαίων ςυγκεντρϊςεων άνω των 80 μg/m
3
 

και των 80 μg/m
3
 ςε μια δεδομζνθ χρονικι περίοδο χρθςιμοποιϊντασ μόνο τισ ωριαίεσ τιμζσ που 

μετρικθκαν μεταξφ τθσ 8
θσ

 π.μ. και τθσ 8
θσ

 μ.μ. Ώρα Κεντρικισ Ευρϊπθσ κακθμερινά 

 

Ρίνακασ 6. Μακροπρόκεςμοι ςτόχοι για το Ο3 (ΚΥΑ 38638/2016/2005) 

 Ραράμετροσ Μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ (2020) 

Ρροςταςίασ τθσ ανκρϊπινθσ 

υγείασ 

Μζγιςτθ θμεριςια μζςθ τιμι 8ϊρου ςε 

διάςτθμα ενόσ θμερολογιακοφ ζτουσ 
120 μg/m

3
  

Ρροςταςίασ τθσ βλάςτθςθσ 
ΑΟΣ40* υπολογιςμζνο βάςει ωριαίων 

τιμϊν από το Μάιο ζωσ τον Ιοφλιο 
6000 μg/m

3
.h 

 

 

Ρίνακασ 7. Πρια ενθμζρωςθσ και ςυναγερμοφ για το Ο3 (ΚΥΑ 38638/2016/2005) 

 Ραράμετροσ Πριο  

Πριο ενθμζρωςθσ Μζςοσ όροσ 1 ϊρασ 180 μg/m
3
  

Πριο ςυναγερμοφ Μζςοσ όροσ 1 ϊρασ* 240 μg/m
3
 
 

*Θ υπζρβαςθ του ορίου πρζπει να μετράται ι να προβλζπεται για 3 ςυνεχόμενεσ ϊρεσ 

 

Ρίνακασ 8. Τιμζσ – ςτόχοι για το αρςενικό, το κάδμιο, το νικζλιο και το βενηο(α)πυρζνιο 

(ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/2007) 

φποσ Τιμι – ςτόχοσ*  

Αρςενικό (As) 6 ng/m
3 

Κάδμιο (Cd) 5 ng/m
3
 

Νικζλιο (Ni) 20 ng/m
3
 

Βενηο(α)πυρζνιο 1 ng/m
3
 

*Για τθ ςυνολικι περιεκτικότθτα ςτο κλάςμα των Α10 ωσ μζςθ τιμι ενόσ θμερολογιακοφ ζτουσ 
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Ρίνακασ 9. Οριακι τιμι βενηολίου (ΚΥΑ 9238/332/2004) 

 

Ρερίοδοσ εξαγωγισ 

τθσ μζςθσ 

ςυγκζντρωςθσ 

Οριακι τιμι Ρερικϊριο ανοχισ 

Θμερομθνία μζχρι 

τθν οποία πρζπει να 

επιτευχκεί θ οριακι 

τιμι 

Οριακι τιμι για 

τθν προςταςία 

τθσ υγείασ του 

ανκρϊπου 

Θμερολογιακό ζτοσ 5 μg/m
3
 

5 μg/m
3
 (100%) κατά τθ 

13.12.2000 μειοφμενο τθν 

1.1.2006 και κατόπιν ανά 

δωδεκάμθνο κατά 1 

μg/m
3
 μζχρι μθδενιςμοφ 

του τον Ιανουάριο 2010 

01.01.2010* 

*Εξαιρουμζνων των ηωνϊν και των οικιςμϊν όπου ζχει ςυμφωνθκεί χρονικϊσ περιοριςμζνθ 

παράταςθ 

 

Ρίνακασ 10. Οριακι τιμι μονοξειδίου του άνκρακα (ΚΥΑ 9238/332/2004) 

 

Ρερίοδοσ εξαγωγισ 

τθσ μζςθσ 

ςυγκζντρωςθσ 

Οριακι τιμι Ρερικϊριο ανοχισ 

Θμερομθνία μζχρι 

τθν οποία πρζπει να 

επιτευχκεί θ οριακι 

τιμι 

Οριακι τιμι για 

τθν προςταςία 

τθσ υγείασ του 

ανκρϊπου 

Μζγιςτθ θμεριςια 

8ωρθ μζςθ τιμι 
10 mg/m

3
 

6 mg/m
3
 (50%) κατά τθ 

13.12.2000 μειοφμενο τθν 

1.1.2003 και κατόπιν ανά 

δωδεκάμθνο κατά 2 

mg/m
3
 μζχρι μθδενιςμοφ 

του τον 1.1.2005 

01.01.2005 
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Ρίνακασ 11. Δραςτθριότθτεσ που παράγουν αζρια του κερμοκθπίου (ΚΥΑ 

54409/2632/2004) 

Δραςτθριότθτεσ Αζρια κερμοκθπίου 

Ενεργειακζσ δραςτθριότθτεσ  

Εγκαταςτάςεισ καφςεωσ με ονομαςτικι κερμικι κατανάλωςθ άνω των 

20MW (εκτόσ εγκαταςτάςεων επικίνδυνων ι αςτικϊν αποβλιτων)  

Διοξείδιο του άνκρακα 

Διυλιςτιρια πετρελαίου Διοξείδιο του άνκρακα 

Οπτανκρακοποιεία Διοξείδιο του άνκρακα 

Ραραγωγι και επεξεργαςία ςιδθροφχων μετάλλων  

Εγκαταςτάςεισ φρφξεωσ ι κερμοςυςςωμάτωςθσ μεταλλευμάτων 

(ςυμπεριλαμβανομζνων και κειοφχων μεταλλευμάτων) 

Διοξείδιο του άνκρακα 

Εγκαταςτάςεισ για τθν παραγωγι χυτοςιδιρου ι χάλυβα (πρωτογενισ ι 

δευτερογενισ τιξθ) ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ςυνεχοφσ χυτεφςεωσ, 

με δυναμικότθτα άνω των 2,5 τόνων τθν ϊρα 

Διοξείδιο του άνκρακα 

Βιομθχανία ανόργανων υλϊν  

Εγκαταςτάςεισ για τθν παραγωγι κλίνκερ τςιμζντου ςε περιςτροφικοφσ 

κλιβάνουσ παραγωγικοφ δυναμικοφ άνω των 500 τόνων τθν θμζρα ι 

αςβζςτου ςε περιςτροφικοφσ κλιβάνουσ παραγωγικοφ δυναμικοφ άνω 

των 50 τόνων τθν θμζρα ι ςε άλλουσ κλιβάνουσ παραγωγικοφ δυναμικοφ 

άνω των 50 τόνων τθν θμζρα 

Διοξείδιο του άνκρακα 

Εγκαταςτάςεισ για τθν παραγωγι υάλου, ςυμπεριλαμβανομζνων και ινϊν 

υάλου, με τθκτικι ικανότθτα άνω των 20 τόνων τθν θμζρα 

Διοξείδιο του άνκρακα 

Εγκαταςτάςεισ για τθν παραγωγι κεραμικϊν προϊόντων με πφρωςθ, ιδίωσ 

δε κεραμιδιϊν, τοφβλων, πυρομαχικϊν τοφβλων, πλακιδίων, πιλινων 

ςκευϊν ι πορςελάνθσ, παραγωγικοφ δυναμικοφ άνω των 75 τόνων τθν 

θμζρα ι/και χωρθτικότθτασ κλιβάνων άνω των 4m
3
 και πυκνότθτασ 

ςτοιβαςίασ ανά κλίβανο άνω των 300Kg/m
3
 

Διοξείδιο του άνκρακα 

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ  

Βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ για τθν παραγωγι πολτοφ από ξυλεία ι άλλα 

ινϊδθ υλικά 

Διοξείδιο του άνκρακα 

Βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ για τθν παραγωγι χαρτιοφ και χαρτονιοφ 

δυναμικοφ άνω των 20 τόνων τθν θμζρα 

Διοξείδιο του άνκρακα 

 

 

 

 

 

 



Τπουργείο Εςωτερικϊν/Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ 

Διεφκυνςθ χεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν 

Σμιμα χεδιαςμοφ, Πρόλθψθσ & Αντιμετϊπιςθσ Σεχνολογικϊν & Λοιπϊν Καταςτροφϊν                                                                                                                       
                                                                                                                                                           ελίδα 38 από 46 

 

Ρίνακασ 12. Στακμοί μζτρθςθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ΥΡΕΧΩΔΕ (Υπ’ αρικμό 

167003/2008/07.06.2007 ζγγραφο του ΥΡΕΧΩΔΕ προσ τθ ΓΓΡΡ)  

Στακμόσ 

Μετροφμενοι ρφποι 

ΜΕΤΕΟ 
SO2 NOx CO O3 PM10 

TSP (Ολικά 

αιωροφμεν

α ςτερεά) 

BEN 

BS 

(Μαφροσ 

καπνόσ) 

ΑΤΤΙΚΘ  

Πατθςίων ٧ ٧ ٧   ٧ ٧ ٧ ٧ 

Πειραιάσ Ι ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ (PM2,5)    

Ακθνάσ ٧    ٧ ٧ ٧ ٧  

Γεωπονικι ٧     ٧ ٧ ٧ ٧ 

Ν. μφρνθ ٧ ٧ ٧ ٧      

Λιόςια ٧     ٧  ٧ ٧ 

Μαροφςι  ٧    ٧ ٧ ٧ ٧ 

Περιςτζρι ٧ ٧ ٧ ٧      

Ηωγράφου  ٧ ٧ ٧  ٧ (PM2,5)    

Αριςτοτζλουσ  ٧   ٧     

Λυκόβρυςθ  ٧ ٧ ٧  ٧ (PM2,5)   ٧ 

Θρακομακεδόνεσ  ٧    ٧ ٧  ٧ 

Δθμόκριτοσ  ٧ ٧ ٧  ٧ (PM2,5)   ٧ 

Ελευςίνα ٧     ٧  ٧ ٧ 

Βιομθχανικι  ٧     ٧  ٧ 

Γουδί  ٧   ٧     

Αλίαρτοσ ٧     ٧  ٧ ٧ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ  

ΑΠΘ ٧     ٧  ٧ ٧ 

Κορδελιό ٧   ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Καλαμαριά ٧      ٧ ٧ ٧ ٧ 

Νεοχωροφδα  ٧     ٧  ٧ 

Πανόραμα  ٧    ٧ ٧  ٧ 

Πλ. Αγ. οφίασ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧    

ίνδοσ ٧    ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

ΥΡ. ΧΩΑ  

Κοηάνθ   ٧   ٧   ٧ 

Πάτρα Ι ٧    ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Πάτρα ΙΙ ٧    ٧  ٧ ٧ ٧ 

Μεγαλόπολθ ٧    ٧    ٧ 

Θράκλειο     ٧    ٧ 

Λάριςα ٧    ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Βόλοσ ٧    ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ 
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Ρίνακασ 13. Ελεγχόμενεσ ουςίεσ που καταςτρζφουν τθ ςτιβάδα του όηοντοσ                                 

(ΕΚ 2037/2000, Ραράρτθμα Ι) 

Ομάδα Οσζία Δσναμικό καηαζηροθής 

ηοσ όδονηος
(1)

 

Ομάδα Ι: 

Φλωροθθοράνθρακες  

CFCl3 (CFC-11) 1.0 

CF2Cl2 (CFC-12) 1.0 

C2F3Cl3 (CFC-113) 0.8 

C2F4Cl2 (CFC-114) 1.0 

C2F5Cl (CFC-115) 0.6 

Ομάδα ΙΙ: Άλλοι πλήρως 

αλογονωμένοι 

τλωροθθοράνθρακες 

CF3Cl (CFC-13) 1.0 

C2FCl5 (CFC-111) 1.0 

C2F2Cl4 (CFC-112) 1.0 

C3FCl7 (CFC 211) 1.0 

C3F2Cl6 (CFC-212) 1.0 

C3F3Cl5 (CFC-213) 1.0 

C3F4Cl4 (CFC-214) 1.0 

C3F5Cl3 (CFC-215) 1.0 

C3F6Cl2 (CFC-216) 1.0 

C3F7Cl (CFC-217) 1.0 

Ομάδα ΙΙΙ: Halons CF2BrCl (halon-1211) 3.0 

CF3Br (halon-1301) 10.0 

C2F4Br2 (halon-2402) 6.0 

Ομάδα IV: 

Τεηρατλωράνθρακας 
CCl4 (τετρατλωράνθρακας) 1,1 

Ομάδα V:  

1,1,1-ηριτλωροαιθάνιο 

C2H3Cl3 
(2)

  (1,1,1-τριτλωροαιθάνιο) 0,1 

Ομάδα VI: Μεθσλοβρωμίδιο CH3Br (μεθσλοβρωμίδιο) 0,6 

Ομάδα VII: 

Υδροβρωμοθθοράνθρακες 

CHFBr2 1.0 

CHF2Br 0.74 

CH2FBr 0.73 

C2HFBr4 0.8 

C2HF2Br3 1.8 

C2HF3Br2 1.6 

C2HF4Br 1.2 

C2H2FBr3 1.1 

C2H2F2Br2 1.5 

C2H2F3Br 1.6 



Τπουργείο Εςωτερικϊν/Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ 

Διεφκυνςθ χεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν 

Σμιμα χεδιαςμοφ, Πρόλθψθσ & Αντιμετϊπιςθσ Σεχνολογικϊν & Λοιπϊν Καταςτροφϊν                                                                                                                       
                                                                                                                                                           ελίδα 40 από 46 

Ομάδα Οσζία Δσναμικό καηαζηροθής 

ηοσ όδονηος
(1)

 

C2H3FBr2 1.7 

C2H3F2Br 1.1 

C2H4FBr 0.1 

C3HFBr6 1.5 

C3HF2Br5 1.9 

C3HF3Br4 1.8 

C3HF4Br3 2.2 

C3HF5Br2 2.0 

C3HF6Br 3.3 

C3H2FBr5 1.9 

C3H2F2Br4 2.1 

C3H2F3Br3 5.6 

C3H2F4Br2 7.5 

C3H2F5Br 1.4 

C3H3FBr4 1.9 

C3H3F2Br3 3.1 

C3H3F3Br2 2.5 

C3H3F4Br 4.4 

C3H4FBr3 0.3 

C3H4F2Br2 1.0 

C3H4F3Br 0.8 

C3H5FBr2 0.4 

C3H5F2Br 0.8 

C3H6FBr 0.7 

Ομάδα VIII: 

Υδροτλωροθθοράνθρακες 

CHFCl2 (HCFC-21)* 0.04 

CHF2Cl (HCFC-22)* 0.055 

CH2FCl (HCFC-31) 0.02 

C2HFCl4 (HCFC-121) 0.04 

C2HF2Cl3 (HCFC-122) 0.08 

C2HF3Cl2 (HCFC-123)* 0.02 

C2HF4Cl (HCFC-124)* 0.022 

C2H2FCl3 (HCFC-131) 0.05 

C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 0.05 

C2H2F3Cl (HCFC-133) 0.06 

C2H3FCl2 (HCFC-141) 0.07 

CH3CFCl2 (HCFC-141b)* 0.11 

C2H3F2Cl (HCFC-142) 0.07 
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Ομάδα Οσζία Δσναμικό καηαζηροθής 

ηοσ όδονηος
(1)

 

CH3CF2Cl (HCFC-142b)* 0.065 

C2H4FCl (HCFC-151) 0.005 

C3HFCl6 (HCFC-221) 0.07 

C3HF2Cl5 (HCFC-222) 0.09 

C3HF3Cl4  (HCFC-223) 0.08 

C3HF4Cl3 (HCFC-224) 0.09 

C3HF5Cl2 (HCFC-225) 0.07 

CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)* 0.025 

CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)* 0.033 

C3HF6Cl (HCFC-226) 0.1 

C3H2FCl5 (HCFC-231) 0.09 

C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 0.1 

C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 0.23 

C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 0.28 

C3H2F5Cl (HCFC-235) 0.52 

C3H3FCl4 (HCFC-241) 0.09 

C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 0.13 

C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 0.12 

C3H3F4Cl  (HCFC-244) 0.14 

C3H4FCl3 (HCFC-251) 0.01 

C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 0.04 

C3H4F3Cl  (HCFC-253) 0.03 

C3H5FCl2 (HCFC-261) 0.02 

C3H5F2Cl  (HCFC-262) 0.02 

C3H6FCl  (HCFC-271) 0.03 

*Χαρακτθρίηει τθν ουςία με τθ μεγαλφτερθ εμπορικι διάρκεια, όπωσ ορίηεται ςτο πρωτόκολλο 

(1)
Αυτζσ οι τιμζσ δυναμικοφ καταςτροφισ του όηοντοσ είναι εκτιμιςεισ που βαςίηονται ςτισ ςθμερινζσ 

γνϊςεισ. Κατά διαςτιματα κα γίνεται επιςκόπθςθ και ανακεϊρθςθ αυτϊν με τα δεδομζνα των 
αποφάςεων που λαμβάνονται από τα μζρθ για τισ ουςίεσ που καταςτρζφουν τθ ςτιβάδα του όηοντοσ 

(2)
Ο τφποσ αυτόσ δεν παριςτά το 1,1,2-τριχλωροαικάνιο 
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Ρίνακασ 14. Δράςεισ για τθν ποιότθτα του αζρα του περιβάλλοντοσ και τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ςε Κεντρικό, Ρεριφερειακό και Τοπικό επίπεδο 

  

ΥΡΕΧΩΔΕ/ 
Γενικι 

Διεφκυνςθ 
Ρεριβάλλοντοσ  

Υπουργόσ 
ΡΕΧΩΔΕ 

Υπουργείο 
Υγείασ & 

Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ 

Υπουργείο 
Ανάπτυξθσ & 

Ρεριφερειακζσ 
του Υπθρεςίεσ 

Υπουργόσ 
Ανάπτυξθσ 

Υπουργείο 
Μεταφορϊν & 

Επικοινωνιϊν & 
Ρεριφερειακζσ 
του Υπθρεςίεσ 

Ρεριφζρειεσ/ 
Διευκφνςεισ 

ΡΕΧΩ 

Ρεριφζρειεσ/ 
Διευκφνςεισ 

Υγείασ 

ΝΑ / 
Υπθρεςίεσ 
Υγιεινισ 

Εκτίμθςθ ποιότθτασ του αζρα √   √ √   √ √ √   

Ζγκριςθ μθχανιςμϊν μζτρθςθσ (μεκόδων, 
ςυςκευϊν, δικτφων, εργαςτθρίων) 

√                 

Διαςφάλιςθ ποιότθτασ μετριςεων που 
διενεργοφνται με τουσ μθχανιςμοφσ 

μζτρθςθσ  
√           √     

Ρροςδιοριςμόσ και κακοριςμόσ ςτόχων για 
τθν ποιότθτα του αζρα 

√   √ √   √ √ √   

Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν για τθν 
ποιότθτα του αζρα 

√   √ √   √ √ √   

Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν για τισ 
ρυπογόνεσ δραςτθριότθτεσ τθσ περιοχισ 

            √     

Μζριμνα για τθ λειτουργία του εκνικοφ 
δικτφου πλθροφορικισ για το περιβάλλον 

            √     

Διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ του αζρα όταν 
είναι καλι ι βελτίωςι τθσ ςε άλλθ 

περίπτωςθ 
√   √ √   √ √ √   

Εγκατάςταςθ ςτακμϊν παρακολοφκθςθσ 
τθσ ποιότθτασ του αζρα 

√           √ (1)     

Κατάρτιςθ καταλόγων ηωνϊν και οικιςμϊν 
ανάλογα με τα επίπεδα των ρφπων και 

ζγκριςθ από το Γενικό Διευκυντι 
Ρεριβάλλοντοσ του ΥΡΕΧΩΔΕ 

√                 

Μζτρα για τθ διατιρθςθ των επιπζδων των 
ρφπων όταν τα επίπεδα αυτϊν δεν 
ξεπερνοφν τισ οριακζσ τιμζσ (κατά 

περίπτωςθ*) 

√   √       √ √ √ (2) 
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ΥΡΕΧΩΔΕ/ 
Γενικι 

Διεφκυνςθ 
Ρεριβάλλοντοσ  

Υπουργόσ 
ΡΕΧΩΔΕ 

Υπουργείο 
Υγείασ & 

Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ 

Υπουργείο 
Ανάπτυξθσ & 

Ρεριφερειακζσ 
του Υπθρεςίεσ 

Υπουργόσ 
Ανάπτυξθσ 

Υπουργείο 
Μεταφορϊν & 

Επικοινωνιϊν & 
Ρεριφερειακζσ 
του Υπθρεςίεσ 

Ρεριφζρειεσ/ 
Διευκφνςεισ 

ΡΕΧΩ 

Ρεριφζρειεσ/ 
Διευκφνςεισ 

Υγείασ 

ΝΑ / 
Υπθρεςίεσ 
Υγιεινισ 

Κατάρτιςθ ςχεδίων ι προγραμμάτων για τισ 
ηϊνεσ και τουσ οικιςμοφσ όπου τα επίπεδα 

των ρφπων ξεπερνοφν τισ οριακζσ τιμζσ 
(κατά περίπτωςθ*) 

√   √ √   √ √ √   

Ζγκριςθ ςχεδίων ι προγραμμάτων για τισ 
ηϊνεσ και τουσ οικιςμοφσ όπου τα επίπεδα 

των ρφπων ξεπερνοφν τισ οριακζσ τιμζσ 
  √               

Κατάρτιςθ ςχεδίων δράςθσ για τισ ηϊνεσ 
όπου υπάρχει κίνδυνοσ υπζρβαςθσ του 

ορίου ςυναγερμοφ του όηοντοσ 
√   √ √   √       

Ζγκριςθ ςχεδίων δράςθσ για τισ ηϊνεσ όπου 
υπάρχει κίνδυνοσ υπζρβαςθσ του ορίου 

ςυναγερμοφ του όηοντοσ 
  √         

√ 
(γνωμοδότθςθ) 

√ 
(γνωμοδότθςθ) 

  

Εκπόνθςθ ςχεδίων δράςθσ με 
βραχυπρόκεςμα μζτρα ςε περίπτωςθ 

κινδφνου υπζρβαςθσ του ορίου 
ςυναγερμοφ των SO2, Nox, ΑΣ, Pb 

√           √     

Ενθμζρωςθ του κοινοφ √   √ √   √ √ √ √ (3) 

Ζγκαιρθ παροχι ςτα υγειονομικά ιδρφματα 
πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ πραγματικζσ ι 
τισ προβλεπόμενεσ υπερβάςεισ του ορίου 

ςυναγερμοφ του όηοντοσ 

√   √       √ √   

Ενθμζρωςθ τθσ Επιτροπισ Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων 

√                 

Ζγκριςθ Εκνικοφ Σχεδίου Κατανομισ όςον 
αφορά τα αζρια του κερμοκθπίου 

  √     √         

Χοριγθςθ άδειασ εκπομπϊν αερίων 
κερμοκθπίου 

√ √               
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ΥΡΕΧΩΔΕ/ 
Γενικι 

Διεφκυνςθ 
Ρεριβάλλοντοσ  

Υπουργόσ 
ΡΕΧΩΔΕ 

Υπουργείο 
Υγείασ & 

Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ 

Υπουργείο 
Ανάπτυξθσ & 

Ρεριφερειακζσ 
του Υπθρεςίεσ 

Υπουργόσ 
Ανάπτυξθσ 

Υπουργείο 
Μεταφορϊν & 

Επικοινωνιϊν & 
Ρεριφερειακζσ 
του Υπθρεςίεσ 

Ρεριφζρειεσ/ 
Διευκφνςεισ 

ΡΕΧΩ 

Ρεριφζρειεσ/ 
Διευκφνςεισ 

Υγείασ 

ΝΑ / 
Υπθρεςίεσ 
Υγιεινισ 

Εκνικόσ Συντονιςτισ για τθν εφαρμογι του 
ΕΚ 2037/2000 που αφορά τισ ουςίεσ που 
καταςτρζφουν τθ ςτιβάδα του όηοντοσ 

√                 

Τιρθςθ βάςθσ δεδομζνων με όλεσ τισ 
πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που 

αναφζρονται ςτισ ελεγχόμενεσ ουςίεσ, όςον 
αφορά τθν καταςτροφι τθσ ςτιβάδασ του 

όηοντοσ 

√                 

Κλιμάκωςθ ςταδίων ενζργειων ςε 
περίπτωςθ περιςτατικοφ ρφπανςθσ ςτθν 

περιοχι τθσ Ρρωτεφουςασ 
√                 

          
*Ο κφριοσ υπόχρεοσ φορζασ είναι θ Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ του ΤΠΕΧΩΔΕ. Οι λοιποί φορείσ είναι ςυναρμόδιοι ανάλογα με το είδοσ του ρφπου 

(1): Με εξαίρεςθ περιοχζσ που εμπίπτουν μζςα ςε όρια Ramsar, Δίκτυα Natura 2000, εκνικοφσ δρυμοφσ, αιςκθτικά δάςθ και διατθρθτζα μνθμεία τθσ φφςθσ, ςε κοινοτικά ι εκνικά προγράμματα ι 
ςχζδια περιβαλλοντικισ ςθμαςίασ και τθν Περιφζρεια Αττικισ 

(2): Μόνο ςτθν περίπτωςθ που οι ρφποι είναι τα διοξείδιο του κείου, διοξείδιο του αηϊτου και οξείδια του αηϊτου, ςωματίδια και μόλυβδοσ  

(3): Μόνο ςτθν περίπτωςθ υπζρβαςθσ των ορίων ςυναγερμοφ των διοξειδίου του κείου, διοξειδίου του αηϊτου και οξειδίων του αηϊτου, ςωματιδίων και μολφβδου 
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Ρίνακασ 15. Είδθ ηωνϊν και οικιςμϊν 

Είδοσ ηωνϊν και οικιςμϊν Μζτρα 
Πηον (ΚΥΑ 

38638/2016/2005) 

Διοξείδιο του κείου, 
διοξείδιο του αηϊτου, 

αιωροφμενα 
ςωματίδια & 

μόλυβδοσ (ΡΥΣ 
34/2002) 

Αρςενικό, κάδμιο, 
υδράργυροσ, νικζλιο & 

πολυκυκλικοί 
αρωματικοί 

υδρογονάνκρακεσ (ΚΥΑ 
22306/1075/Ε103/2007) 

Βενηόλιο & 
μονοξείδιο του 
άνκρακα (ΚΥΑ 

9238/332/2004) 

Σα επίπεδα του ρφπου είναι 
υψθλότερα από τισ τιμζσ - 
ςτόχουσ ι τισ οριακζσ τιμζσ 

Κατάρτιςθ και εφαρμογι 
ςχεδίου ι προγράμματοσ 
προκειμζνου να επιτευχκεί θ 
τιμι - ςτόχοσ ι θ οριακι τιμι 

√ √ √ √ 

Σα επίπεδα του ρφπου είναι 
υψθλότερα από τουσ 
μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ 

Λιψθ και εφαρμογι μζτρων 
για τθν επίτευξθ των ςτόχων 

√       

Σα επίπεδα του ρφπου πλθροφν 
τισ τιμζσ - ςτόχουσ ι τισ οριακζσ 
τιμζσ 

Μζριμνα για τθ διατιρθςθ 
των επιπζδων των ρφπων 

  √ √ √ 

Σα επίπεδα του ρφπου πλθροφν 
τουσ μακροπρόκεςμουσ 
ςτόχουσ  

Μζριμνα για τθ διατιρθςθ 
των επιπζδων των ρφπων 

√       

Σα επίπεδα του ρφπου είναι 
τζτοια ϊςτε να υπάρχει 
κίνδυνοσ υπζρβαςθσ του ορίου 
ςυναγερμοφ 

Κατάρτιςθ ςχεδίων δράςθσ √       
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ 

Συςτάςεισ ΥΡΕΧΩΔΕ προσ τουσ πολίτεσ για τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ςτισ 26.06.2007 

θμζρα κατά τθν οποία κα επικρατοφςαν δυςμενείσ για τθν ρφπανςθ μετεωρολογικζσ 

ςυνκικεσ και καφςωνασ με αποτζλεςμα να ευνοείται θ ςυςςϊρευςθ ρφπων.  

 

 Θ μείωςθ  τθσ χριςθσ των Ι.Χ. αυτοκινιτων κυρίωσ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ και θ 

χρθςιμοποίθςθ των Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ.   

 Θ αποφυγι τθσ διακίνθςθσ υγρϊν καυςίμων και ιδιαίτερα βενηινϊν εκτόσ των 

περιπτϊςεων εφοδιαςμοφ αεροδρομίων και λιμανιϊν. 

 Ο ανεφοδιαςμόσ καυςίμων των οχθμάτων να γίνεται μετά τθ δφςθ του ιλιου και  

να αποφεφγεται θ υπερπλιρωςθ των δεξαμενϊν καυςίμων των οχθμάτων 

 Θ κατά το δυνατόν αποφυγι λειτουργίασ μονάδων και επιχειριςεων που 

εκπζμπουν οργανικοφσ πτθτικοφσ υδρογονάνκρακεσ (ςτεγνοκακαριςτιρια, 

επιμεταλλωτιρια, βαφεία, χρϊματα κλπ) από 11:00 π.μ. ζωσ τθ δφςθ του ιλιου. 

 

(Πθγι: Ανακοίνωςθ Σφπου ΤΠΕΧΩΔΕ, 26.06.2007) 

 

 

 


