Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020
Τίτλος έργου:
«Αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής
Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης».
Συνοπτική περιγραφή:
Η προτεινόμενη Πράξη αφορά την αναβάθμιση και επέκταση των σταθμών του Εθνικού
Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε.Δ.Π.Α.Ρ.) εντός του Πολεοδομικού
Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.), με τη χωροθέτηση νέων σταθμών για τη
μέτρηση της αέριας ρύπανσης σε περιοχές που δεν καλύπτονται σήμερα και κρίνεται
απαραίτητο να καλυφθούν από το Ε.Δ.Π.Α.Ρ., καθώς και την επαναλειτουργία και τον
εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων Σταθμών.
Η προμήθεια του εξοπλισμού θεωρείται απαραίτητη για την αδιάλειπτη και αξιόπιστη
καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ), βάσει των νέων θεσμοθετημένων μεθόδων αναφοράς (πρότυπα ΕΝ),
με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των περίπου 790.000 κατοίκων ή/και τη λήψη μέτρων
(προληπτικών ή κατασταλτικών) όταν απαιτείται για την προστασία της δημόσιας υγείας
καθώς και την κάλυψη των αναγκών της χώρας αναφορικά με τις υποχρεώσεις της έναντι της
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και ειδικότερα της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την Οδηγία 2015/1480/ΕΕ για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας.
Ενδεικτικά αναμενόμενα οφέλη της συγκεκριμένης πράξης είναι:
Από την υλοποίηση και λειτουργία της Πράξης θα προκύψουν σημαντικές ωφέλειες στον
πληθυσμό τόσο για το μόνιμο πληθυσμό όσο και για τους επισκέπτες της περιοχής
παρέμβασης. Ποιο συγκεκριμένα, τα άμεσα οφέλη είναι η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση
– ενημέρωση του πληθυσμού για την ποιότητα της ατμόσφαιρας καθώς επίσης για τα μέτρα
που τυχόν πρέπει να λάβει σε περίπτωση υπέρβασης κάποιων ορίων ατμοσφαιρικών ρύπων.
Τα έμμεσα οφέλη είναι ότι τηρώντας τις προβλεπόμενες συστάσεις σε περιπτώσεις
υπερβάσεων, προφυλάσσεται μεσομακροπρόθεσμα η υγεία του πληθυσμού, η απασχόληση
και η οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Στα άμεσα οφέλη συγκαταλέγονται και οι
Αποφάσεις λήψης έκτακτων βραχυπρόθεσμων μέτρων (κατασταλτικά ή προληπτικά)
προκειμένου να προστατευτεί τη δεδομένη χρονική περίοδο ο πληθυσμός από σοβαρό
επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης:
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 795.876,00 €.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης .

