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Ατµοσφαιρική Ρύπανση στην πόλη του Βόλου 
 
∆ιοικητική Ανταπόκριση 
Η ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποδέχθηκε πλήρως τις προτάσεις που 
διατύπωσε µε έγγραφό της η Αρχή, κατόπιν της σύσκεψης φορέων που 
πραγµατοποιήθηκε στο τέλος ∆εκεµβρίου στα γραφεία της Ν.Α. Μαγνησίας.  
Συγκεκριµένα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ζήτησε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. την οριστική 
µεταβίβαση  της αρµοδιότητας εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθµών µέτρησης 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης (η οποία εκκρεµεί επί σειρά ετών), την on-line σύνδεση µε 
το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ώστε να ενηµερώνεται για τα αποτελέσµατα µέτρησης των ρύπων 
και την εγκατάσταση ενός επιπλέον σταθµού για την µέτρηση της κυκλοφοριακής 
ρύπανσης στη πόλη του Βόλου. Επίσης, παρακάλεσε τη ∆/νση ΕΑΡΘ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. να συγκαλέσει άµεσα σύσκεψη των εµπλεκόµενων φορέων µε σκοπό 
το συντονισµό των ενεργειών για τον καθορισµό των ζωνών όπου σηµειώνονται 
υπερβάσεις στη συγκέντρωση των αιωρούµενων σωµατιδίων και τη λήψη µέτρων 
αντιµετώπισης του προβλήµατος.   
Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ενηµέρωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεργασία του µε τη 
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βόλου (∆ΕΥΑΜΒ) µε σκοπό την 
ένταξη του υφιστάµενου σταθµού της ∆ΕΥΑΜΒ στο Εθνικό ∆ίκτυο 
Παρακολούθησης Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε∆ΠΑΡ). Επίσης, ότι βρίσκονται σε 
εξέλιξη για την πόλη του Βόλου µία σειρά µέτρων για την αντιµετώπιση της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, για τα οποία ωστόσο η Αρχή θα ζητήσει την περαιτέρω 
εξειδίκευσή τους και χρονοδιάγραµµα υλοποίησής της. Ωστόσο, το Υ.Π.ΕΧΩ.∆.Ε. 
δεν έχει προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για την έγκριση του κατατεθειµένου, από 
το 2005, Επιχειρησιακού Σχεδίου Αντιµετώπισης ατµοσφαιρικής ρύπανσης ειδικά για 
το Βόλο και τον καθορισµό των ζωνών όπου σηµειώνονται οι υπερβάσεις των 
αιωρούµενων σωµατιδίων, ώστε να ληφθούν βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα 
µέτρα αντιµετώπισης του προβλήµατος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 
Θετικότατα πρόκειται να συµβάλλει στον προσδιορισµό των απαραίτητων µέτρων 
αντιµετώπισης, η µελέτη που έχει αναθέσει η Ν.Α. Μαγνησίας, η ολοκλήρωση της 
οποίας αναµένεται σε λίγους µήνες και αφορά το ποσοστό συµµετοχής των τοπικών 
φυσικών πηγών στις µετρούµενες συγκεντρώσεις των αιωρούµενων σωµατιδίων. 
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