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                  Αθήνα, 21/12/2017     

                  Αρ. Πρωτ. 3492 

                  Σχετ. 3611 

                                       

 ΠΡΟΣ:    Βουλή των Ελλήνων    

                Τμήμα Ερωτήσεων 

                      

 ΚΟΙΝ.:  

1. Βουλευτές κ.κ. 

- Δημαρά Γεώργιο 

              - Μπουκώρο Χρήστο 

2. Υπουργείο Οικονομικών   

3. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 

(με αντίγραφο των Ερωτήσεων)    

4. Υπουργείο Υγείας  

(με αντίγραφο των Ερωτήσεων) 

 

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερωτήσεις»  

 

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 1207/15-11-2017 Ερώτηση 

           β) Η με αριθμό πρωτ. 1530/27-11-2017 Ερώτηση   

 

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από  το 

Βουλευτή κ. Δημαρά Γεώργιο και της (β) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. 

Χρήστο Μπουκώρο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

σας γνωρίζουμε ότι για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων 

σωματιδίων (φαινόμενο αιθαλομίχλης) έχουν εκδοθεί αποφάσεις και υλοποιούνται οι παρακάτω 

δράσεις: 

 

� Έκδοση ΚΥΑ (υπ’ αριθ. 70601-ΦΕΚ 3272Β/23-12-2013) για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10, προκειμένου να συμπληρωθεί η εθνική νομοθεσία 

(δεδομένου ότι η κοινοτική νομοθεσία δεν διαθέτει όρια ενημέρωσης πληθυσμού και 

συναγερμού για τα ΑΣ10), θεσμοθετώντας επίπεδα συγκεντρώσεων και καθορίζοντας μέτρα 

ενημέρωσης και προστασίας του πληθυσμού καθώς και μέτρα μείωσης των εκπομπών 

αιωρούμενων σωματιδίων από εστίες καύσης, τη βιομηχανία-βιοτεχνία και την κυκλοφορία 

οχημάτων ανάλογα με τα επίπεδα των συγκεντρώσεων και το είδος του φαινομένου. Το ΥΠΕΝ 

παρακολουθεί σε 24-ωρη βάση την εξέλιξη των τιμών των συγκεντρώσεων της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και ενημερώνει το κοινό μέσω της ιστοσελίδας του σε καθημερινή βάση με δελτίο 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης που εκδίδεται  κάθε μέρα στις 13:30. Σε περίπτωση υπερβάσεων των 

επιπέδων συγκεντρώσεων για τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10, εκδίδονται έκτακτα δελτία σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για την προστασία της υγείας του πληθυσμού και τον 

περιορισμό των εκπομπών ανάλογα με τα επίπεδα των συγκεντρώσεων, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τη νομοθεσία. 



� Με βάση τις Υπουργικές Αποφάσεις: α) ΥΑ 189533/2011 (ΦΕΚ 2654 Β/9-11-2011), β) ΚΥΑ 

11294/1993 (ΦΕΚ 264 Β/18-4-1993) και γ) ΚΥΑ 57520/4535/1990 (ΦΕΚ 597 Β/13-9-1990), 

διενεργούνται έλεγχοι στις σταθερές εστίες καύσης από τις Περιφέρειες. 

� Έκδοση Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (198/30.9.2013-ΦΕΚ 2499/4-10-13) για 

την καθιέρωση αναλυτικών προδιαγραφών όλων των καυσίμων στερεής βιομάζας για μη 

βιομηχανική χρήση, σύμφωνα με τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Με βάση τις προδιαγραφές 

της Απόφασης αυτής, πραγματοποιούνται έλεγχοι της αγοράς καύσιμης στερεής βιομάζας από τη 

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και τις Περιφέρειες. 

� Παροχή κινήτρων για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας αντί χρήσης βιομάζας με τις ΚΥΑ 

Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 23823/ΦΕΚ 3274/Β/23-12-13 και Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 238/ΦΕΚ 5/Β/3-1-14, τις 

ημέρες που έχουν ληφθεί βραχυπρόθεσμα μέτρα μείωσης εκπομπών από χρήση βιομάζας σε 

συστήματα θέρμανσης. Σημειώνεται, ότι το ΥΠΕΝ επεξεργάζεται τη συνολική αναμόρφωση του 

πλαισίου του ΚΟΤ, ώστε να καταστεί δικαιότερο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πραγματικές ανάγκες 

του κάθε νοικοκυριού. Συγκεκριμένα, σχεδιάζονται τρεις νέες κατηγορίες δικαιούχων με βάση 

εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Στην πρώτη κατηγορία θα εντάσσονται οι δικαιούχοι 

του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, οι οποίοι θα δικαιούνται και τη μεγαλύτερη έκπτωση 

που θα προσεγγίζει το 80 % επί των ανταγωνιστικών τιμολογίων των προμηθευτών ηλεκτρικού 

ρεύματος.  

� Υποχρέωση συμμόρφωσης των διαφόρων συσκευών θέρμανσης, όπως σόμπες, εντοιχιζόμενα 

τζάκια, οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες με στερεά καύσιμα έως 50kW (πλην των κεντρικών λεβήτων 

στερεής βιομάζας), με τις προδιαγραφές CE που καθορίζονται στην ΚΥΑ 6690/15-6-2012 

αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

� Ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα συστήματα θέρμανσης αλλά και γενικότερες πληροφορίες 

για την αιθαλομίχλη από την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.ypeka.gr στη θεματική ενότητα 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ / ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ. 

� Μέσω έργου του Υπουργείου που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, το Εθνικό Δίκτυο 

Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) ανανεώθηκε κατά τα έτη 2015 και 2016 με 

νέους αναλυτές αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 που αντικατέστησαν τους παλιούς καθώς επίσης 

επεκτάθηκε και σε μετρήσεις ρύπων σε νέες θέσεις παρακολούθησης, όπως τα αιωρούμενα 

σωματίδια ΑΣ2,5, το βενζόλιο και άλλους πτητικούς υδρογονάνθρακες. Τοποθετήθηκαν επίσης, 

δειγματολήπτες αιωρούμενων σωματιδίων για πρώτη φορά δημιουργώντας έτσι την υποδομή 

για μετρήσεις μετάλλων και ιόντων. Παράλληλα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των 

μετρήσεων του ΕΔΠΑΡ, στο ΥΠΕΝ λειτουργεί το Εργαστήριο Ποιότητας Ατμόσφαιρας. Πρόκειται 

για διαπιστευμένο κατά ΕΝ ISO 17025 εργαστήριο δοκιμών και διακριβώσεων 

� Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 σχεδιάζονται τα ακόλουθα 

προγράμματα, τα οποία θα προκηρυχθούν άμεσα και αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στη 

μείωση των παραγόμενων ρύπων στην ατμόσφαιρα: 

o Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», το οποίο συνίσταται στην παροχή κινήτρων 

για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα με στόχο τη 

μείωση των ενεργειακών αναγκών στο σύνολο της χώρας. Η μείωση των αναγκών για 

κατανάλωση καυσίμου θα έχει σημαντική επίδραση στη μείωση της ρύπανσης της 

ατμόσφαιρας. Μέσω του εν λόγω Προγράμματος επιχορηγείται, μεταξύ άλλων, η 

αναβάθμιση των συμβατικών τζακιών σε ενεργειακά, η οποία θα συμβάλει ουσιαστικά στη 

μείωση των εκπομπών ρύπων ανά μονάδα ωφέλιμης ενέργειας. 

o Το Πρόγραμμα «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα 

φυσικού αερίου σε κατοικίες», που αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής 

εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων 

συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση των 

εκπομπών αερίων ρύπων και η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ιδιαίτερα κατά τη 

διάρκεια της χειμερινής περιόδου, μέσω της αντικατάστασης του πετρελαίου θέρμανσης 



με φυσικό αέριο στα οικιακά συστήματα θέρμανσης και της εξοικονόμησης πρωτογενούς 

ενέργειας. Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές της 

Αττικής με χαμηλή τιμή ζώνης και χαμηλή διείσδυση φυσικού αερίου και των οποίων οι 

ιδιοκτήτες είναι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. 

� Ιδιαίτερα ευνοϊκά στις αιτήσεις για σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου λειτούργησε η 

αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου (παλιότερο άρθρο 39 του Ν. 4447/2016 που τροποποίησε το 

Ν. 4342/2015 και το ισχύον 127 του Ν. 4495/3-11-2017) για την τοποθέτηση αυτόνομης 

μονάδας θέρμανσης σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας και την πλήρη αποσύνδεσή του από το 

σύστημα κεντρικής θέρμανσης, απαλλάσσοντάς το από χρονοβόρες διαδικασίες ενημέρωσης 

και λήψης εγκρίσεων. Η νομοθετική αυτή ρύθμιση θεσπίστηκε με γνώμονα τη χρήση φιλικών 

προς το περιβάλλον τρόπων θέρμανσης, όπως το φυσικό αέριο, και την αντιμετώπιση σοβαρών 

κοινωνικών προβλημάτων από την αδυναμία επαρκούς θέρμανσης χιλιάδων νοικοκυριών. Η 

θετική επίδραση του πλαισίου αποτυπώνεται και στα στοιχεία των φετινών συμβολαίων, αφού 

στο σύνολο των 21.000 νοικοκυριών που υπέγραψαν σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο του 

φυσικού αερίου της Αττικής 13.000 αφορούν σε μεμονωμένες συνδέσεις διαμερισμάτων. 

Επίσης, το 2016 θεσμοθετήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και εγκρίθηκε από το ΥΠΕΝ 

ο Κανονισμός τιμολόγησης της Διανομής ΦΕΚ Β 3067/26-9-2016 στον οποίο προβλέπονται για 

πρώτη φορά κίνητρα για την ταχύτερη σύνδεση των κτιρίων με τα δίκτυα ως εξής:  

 α) Παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρείες διανομής αερίου να μην χρεώνουν τους οικιακούς 

και εμπορικούς καταναλωτές για την σύνδεση του κτιρίου απαλλάσσοντας με τον τρόπο αυτό, 

τους πολίτες από την αντίστοιχη δαπάνη. Το μέτρο αυτό το εφάρμοσαν όλες οι εταιρείες 

διανομής ήδη από τις αρχές του 2017. 

β) Παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρείες διανομής αερίου να αναλάβουν το κόστος 

μετατροπής της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης ενός κτιρίου ή ενός διαμερίσματος ώστε 

να καταναλώνει φυσικό αέριο, απαλλάσσοντας με τον τρόπο αυτό τους καταναλωτές από την 

αντίστοιχη δαπάνη.  

� Για τη προστασία των δασών της χώρας μας και ειδικότερα, για τον έλεγχο και τη πάταξη των 

λαθροϋλοτομιών, των διακινήσεων της παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και την αποφυγή της 

μετατροπής πολύτιμων δένδρων σε καυσόξυλα, σχεδιάζεται και υλοποιείται το ετήσιο ειδικό 

πρόγραμμα πρόληψης λαθροϋλοτομιών, που αφορά στη τακτική παρουσία και στην άμεση 

επέμβαση του δασικού προσωπικού, με αιφνιδιαστικούς ελέγχους και προγραμματισμένες 

περιπολίες σημεία τέλεσης των πράξεων αυτών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται, από 

πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών, του Πράσινου Ταμείου.  

� Σε ό,τι αφορά στα γεωργικά και δασικά υπολείμματα τα οποία εντάσσονται στα 

γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), 

η πλήρης ανάκτηση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων αποτελεί βασική επιδίωξη, με 

προτεραιότητα την ανάκτησή τους στη γεωργία και καθιέρωση της συνεργασίας με τη 

βιομηχανία ανακύκλωσης βιοαποδομήσιμων αποβλήτων (ΒΑΑ). Επίσης προωθείται η βέλτιστη 

αξιοποίηση του ενεργειακού περιεχομένου των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων καθώς και η 

εφαρμογή βιολογικών μεθόδων στη γεωργική παραγωγή, ώστε να αυξηθεί η απορρόφηση του 

παραγόμενου από τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα εδαφοβελτιωτικού υλικού. Σημειώνεται 

ότι όσον αφορά στη χρήση βιομάζας στην ηλεκτροπαραγωγή, το ΥΠΕΝ έχει συγκροτήσει ομάδα 

εργασίας για την αναμόρφωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου με στόχο τη μεγιστοποίηση 

του κοινωνικού οφέλους, την προστασία του περιβάλλοντος και την απλοποίηση της 

αδειοδοτικής διαδικασίας των έργων βιομάζας/βιοαερίου.  

Το ΥΠΕΝ αναγνωρίζει ότι απαιτείται συνεχής δράση για  την αντιμετώπιση του φαινομένου. Για 

το λόγο αυτό σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή. 

Σημειώνεται ωστόσο, ότι η δημοσιονομική συγκυρία που υφίσταται στη χώρα αλλά και η 

οικονομική αδυναμία πολλών νοικοκυριών δεν επιτρέπουν την διερεύνηση δραστικότερων μέτρων.  



Τέλος, προκειμένου η εθνική αντιπροσωπεία να ενημερωθεί πληρέστερα για τα ζητήματα που 

τίθενται κοινοποιούμε το παρόν έγγραφο με αντίγραφο των Ερωτήσεων προς τα Υπουργεία Υγείας 

και Οικονομίας & Ανάπτυξης.   

 

 

                         Ο ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

 

                   ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 

 

 

 

 

    

                                                                                                    

 

 

 

 

Σελίδες απάντησης: 4 

Σελίδες συνημμένων:  

Σ ύ ν ο λ ο  Σελίδων: 4   
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