
ΠΡΑΞΗ Υ. Σ. 99 ΤΗΣ 10 Ιουλίου 1987  
 
Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου 
και αιωρούµενα σωµατίδια 
(ΦΕΚ 135/Α/28-7-87) 
 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1338/83 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου» 

(ΦΕΚ 34 Α/17.3.83), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 
1440/84 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και τις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κλπ.» (ΦΕΚ 70Α/21.5.84). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παρ. 1) και 24 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α/26.7.85), και των άρθρων 9 και 13 του Π.∆/τος 
437/1985 «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 137Α/19.9.1985). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του 
Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α/1986). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 1515/85 «Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας του 
περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» (ΦΕΚ 18Α/85) και του Ν. 
1561/85 «Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της 
ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 148Α/85) και 
ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 2, 3 και 12 και των άρθρων 13 των 
Νόµων αυτών, όπως τα τελευταία τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις 
διατάξεις του άρθρου 31 παράγρ. 6 και 7 του Ν. 1650/86. 

5. Την οδηγία 80/779/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980 των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

6. Την κοινή εισήγηση των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, αποφασίζουµε: 

 
Άρθρο 1 
Σκοπός 

 
Με αυτή την Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου αποσκοπείται η εφαρµογή των διατάξεων 
του άρθρου 7 του Ν. 1650/86 και συγχρόνως η συµµόρφωση µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 
80/779/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15ης Ιουλίου 1980, 
που αφορά «τον καθορισµό οριακών και κατευθυντηρίων τιµών για το διοξείδιο του θείου 
και αιωρούµενα σωµατίδια στην ατµόσφαιρα ώστε να προστατεύεται αποτελεσµατικά η 
Υγεία και το Περιβάλλον. 
 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

 
Για την εφαρµογή της παρούσας ως: 

1. «Οριακές τιµές» νοούνται: 
α) οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου και αιωρουµένων σωµατιδίων λαµβανοµένων 
ταυτόχρονα υπόψη, σύµφωνα µε τον πίνακα Α του παραρτήµατος Ι και 
β) οι συγκεντρώσεις αιωρουµένων σωµατιδίων λαµβανοµένων υπόψη µεµονωµένα, σύµφωνα 
µε τον πίνακα Β του παραρτήµατος Ι πέραν των οποίων απαγορεύεται κάθε υπέρβαση κατά 
τη διάρκεια καθορισµένων χρονικών περιόδων και σε συνάρτηση µε τις ειδικές συνθήκες 
κάθε περιοχής όπως αναφέρεται εκτενέστερα στα επόµενα άρθρα της παρούσας, για τη 
διασφάλιση της προστασίας της Υγείας και του Περιβάλλοντος και 

2. «Κατευθυντήριες τιµές», νοούνται οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου και 
αιωρουµένων σωµατιδίων που περιέχουν στο παράρτηµα ΙΙ, πέραν των οποίων 



απαγορεύεται κάθε υπέρβαση κατά τη διάρκεια καθορισµένων χρονικών περιόδων 
και έχουν ως σκοπό να χρησιµοποιηθούν 

α) για τη διασφάλιση µακροπρόθεσµα της προστασίας της Υγείας και του Περιβάλλοντος και 
β) ως σηµεία αναφοράς για την καθιέρωση ειδικών προγραµµάτων µέσα σε ειδικά 
καθορισµένες περιοχές. 
 

Άρθρο 3 
Όρια 

 
1. Οι επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου και αιωρουµένων σωµατιδίων 

στην ατµόσφαιρα δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερες από τις οριακές τιµές που 
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι. 

2. Για τη διατήρηση των οριακών τιµών ποιότητας της ατµόσφαιρας όπως καθορίζονται 
στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται µέτρα και περιορισµοί 
σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 1650/86. 

3. Περιοχές όπου παρά τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων, που επιβάλλονται σύµφωνα 
µε το προηγούµενο άρθρο οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου και αιωρουµένων 
σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα υπερβαίνουν τις οριακές τιµές που καθορίζονται στο 
παράρτηµα Ι, η προθεσµία προσαρµογής στις τιµές αυτές παρατείνεται µέχρι 1 
∆εκεµβρίου 1989 για τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου και µέχρι 1 ∆εκεµβρίου 
1991 για τις συγκεντρώσεις αιωρουµένων σωµατιδίων. 

4. Σε περιοχές όπου το επίπεδο της ρύπανσης από το διοξείδιο του θείου και 
αιωρούµενα σωµατίδια κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας Πράξης είναι 
χαµηλότερα σε σχέση µε τις οριακές τιµές που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι τα 
µέτρα που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου, πρέπει να διασφαλίζουν κατά το δυνατόν τη διατήρηση της ποιότητας του 
αέρα. 

5. Σε περιοχές όπου προβλέπεται να υπάρξει αστική ή βιοµηχανική ανάπτυξη ή στις 
περιοχές που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο µε συνέπεια την αύξηση 
της ρύπανσης της ατµόσφαιρας είναι δυνατόν µε την Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 
που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 1650/86, να ορίζονται 
επιτρεπόµενες τιµές διοξειδίου του θείου και αιωρουµένων σωµατιδίων στην 
ατµόσφαιρα, µικρότερες από τις τιµές του Παραρτήµατος Ι, λαµβάνοντας υπόψη σαν 
σηµείο αναφοράς τις κατευθυντήριες τιµές του Παραρτήµατος ΙΙ. 

6. Στις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 1650/86 και 
απαιτούν ειδική προστασία ορίζονται µε την προβλεπόµενη σ’ αυτή Πράξη 
Υπουργικού Συµβουλίου, οριακές τιµές χαµηλότερες από τις κατευθυντήριες τιµ΄ς 
του παραρτήµατος ΙΙ. 

7. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων ενηµερώνει την 
Επιτροπή τη Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφόσον ζητηθεί για τις συγκεντρώσεις 
διοξειδίου του θείου και αιωρουµένων σωµατιδίων που σηµειώνονται στις περιοχές 
που ορίζουν οι  παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου αυτού. 

 
 

Άρθρο 4 
Μέθοδοι µετρήσεων 

 
1. Η µέθοδος αναφοράς για τη δειγµατοληψία του διοξειδίου του θείου χρησιµοποιεί 

τον εξοπλισµό δειγµατοληψίας που περιγράφεται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 673. 
Η µέθοδος προσδιορισµού του µαύρου καπνού περιγράφεται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 
638. 
Η µέθοδος αναφοράς για την ανάλυση του διοξειδίου του θείου περιγράφεται στο Ελληνικό 
Πρότυπο ΕΛΟΤ 688. 

2. Εκτός από την πρότυπο µέθοδο αναφοράς είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί 
οποιαδήποτε άλλη µέθοδος δειγµατοληψίας και ανάλυσης: 



- εφόσον εξασφαλίζεται ικανοποιητική συσχέτιση των αποτελεσµάτων µε 
εκείνα που επιτεύχθηκαν χρησιµοποιώντας την αναφερόµενη µέθοδο 

- ή εφόσον µετρήσεις ληφθείσες παράλληλα µε την αναφερθείσα µέθοδο σε 
σειρές από αντιπροσωπευτικούς σταθµούς επιλεγέντες σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, δείχθουν ότι υπάρχει µια σταθερή 
σχέση µεταξύ των αποτελεσµάτων που επιτεύχθηκαν χρησιµοποιώντας αυτή 
τη µέθοδο και εκείνων που επιτεύχθηκαν χρησιµοποιώντας την αναφερθείσα. 

 
Άρθρο 5 

ΤΟ ΥΠΟΥΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ενηµερώνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 

 
α) Κάθε χρόνο, το αργότερο 6 µήνες από το τέλος της ετήσιας περιόδου αναφοράς (31 
Μαρτίου), για τις περιπτώσεις υπέρβασης ων ορίων του παραρτήµατος Ι καθώς επίσης και τις 
συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου και αιωρούµενων σωµατιδίων που σηµειώθηκαν στη 
διάρκεια των υπερβάσεων αυτών. 
Β) Το αργότερο 1 χρόνο από το τέλος τους ετήσιας περιόδου αναφοράς (31 Μαρτίου), για 
τους λόγους των υπερβάσεων τους παραγρ. α του παρόντος άρθρου και για τα µέσα που 
λαµβάνονται την επανάληψή τους. 
 

Άρθρο 6 
Κυρώσεις 

 
Σε οποιονδήποτε ρυπαίνει ή συµβάλλει στην πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθµισης του 
περιβάλλοντος µε πράξη ή παράλειψη, µε αποτέλεσµα την υπέρβαση των οριακών τιµών που 
ορίζει στις διατάξεις της η παρούσα Πράξη, επιβάλλονται οι ποινικές αστικές και διοικητικές 
κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86. 
Ειδικότερα ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, προκειµένου για τις περιοχές των 
ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 
του Ν. 1515/85 και του άρθρου 13 του Ν. 1561/85 όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 31 
παράγρ. 6 και 7 αντίστοιχα του Ν. 1650/86. 
 

Άρθρο 7 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
Οριακές τιµές για το διοξείδιο του θείου και τα αιωρούµενα σωµατίδια (όπως µετρήθηκαν µε 
τη µέθοδο µαύρου καπνού) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ 
 

Οριακές τιµές για το διοξείδιο του θείου εκφρασµένα σε mg/m3 µε τις συνδυασµένες τιµές 
για τα αιωρούµενα σωµατίδια (όπως µετρήθηκαν µε τη µέθοδο µαύρου καπνού (1) 
εκφρασµένες σε mg/m3 

 
Περίοδοι αναφοράς  Οριακή τιµή για το διοξείδιο 

του θείου 
Συνδυασµένη τιµή για 
αιωρούµενα σωµατίδια 

80 
(διάµεσος ηµερήσιων µέσων 
τιµών από όλο το έτος) 

40 
(διάµεσος ηµερήσιων µέσων 
τιµών από όλο το έτος) 

 
 

Έτος  
120 

(διάµεσος ηµερήσιων µέσων 
τιµών από όλο το έτος) 

40 
(διάµεσος ηµερήσιων µέσων 
τιµών από όλο το έτος) 



130 
(διάµεσος ηµερήσιων µέσων 
τιµών από όλο το χειµώνα) 

60 
(διάµεσος ηµερήσιων µέσων 
τιµών από όλο το χειµώνα) 

 
Χειµώνας (1 Οκτωβρίου έως 

31 Μαρτίου) 
180 

(διάµεσος ηµερήσιων µέσων 
τιµών από όλο το χειµώνα) 

60 
(διάµεσος ηµερήσιων µέσων 
τιµών από όλο το χειµώνα) 

250 (2) 
(98% της κατανοµής των 

ηµερήσιων µέσων τιµών στη 
διάρκεια του έτους δεν 

πρέπει να ξεπερνά την τιµή 
αυτή) 

150 
(98% όλων των ηµερήσιων 
τιµών από όλο το χειµώνα) 

 
 
 

Έτος (που αποτελείται από 
µονάδες 24ώρων περιόδων 

µετρήσεως) 
350 (2) 

(98% όλων των ηµερήσιων 
µέσων τιµών στη διάρκεια 
του έτους δεν πρέπει να 
ξεπερνά την τιµή αυτή) 

150 
(98% όλων των ηµερήσιων 
τιµών από όλο το χειµώνα) 

 
(1) Όπως περιγράφεται στο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 683. 
(2) Από τις 7 ηµέρες (δηλαδή κατά τη διάρκεια του έτους (2%) που επιτρέπεται η µέση 

ηµερήσια τιµή ξεπερνά αυτή την οριακή τιµή, συνεχόµενες δεν πρέπει να είναι 
περισσότερες από τρεις. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ 
 

Οριακές τιµές για αιωρούµενα σωµατίδια (όπως µετρήθηκαν µε τη µέθοδο µαύρου καπνού 
(1) εκπεφρασµένες mg/m3). 
 
 
Περίοδοι αναφοράς 
 

Οριακές τιµές για αιωρούµενα σωµατίδια 

 
Έτος 

80 
(διάµεσος ηµερήσιων µέσων τιµών από όλο 

το έτος) 
 
Χειµώνας (1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου) 

130 
(διάµεσος ηµερήσιων µέσων τιµών από όλο 

το χειµώνα) 
 
(Έτος αποτελείται από µονάδες 24ώρων 
περιόδων µετρήσεων) 

250 (2) 
(98% της κατανοµής των ηµερήσιων µέσων 
τιµών στη διάρκεια του έτους δεν πρέπει να 

ξεπερνά την τιµή αυτή) 
 

(1) Όπως περιγράφεται στο ελληνικό ΕΛΟΤ 683. 
(2) Από τις 7 ηµέρες (δηλαδή κατά τη διάρκεια του έτους (2%) που επιτρέπεται η µέση 

ηµερήσια τιµή ξεπερνά αυτή την οριακή τιµή, συνεχόµενες δεν πρέπει να είναι 
περισσότερες από τρεις. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
Κατευθυντήριες τιµές για το διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (όπως 
µετρήθηκαν µε τη µέθοδο µαύρου καπνού) 
 

 



 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ 

 
Κατευθυντήριες τιµές για το διοξείδιο του θείου εκφρασµένες τιµές σε mg/m3. 
 
Περίοδοι αναφοράς Κατευθυντήριες τιµές για διοξείδιο του θείου 

 
Έτος 40 έως 60 

(αριθµητικός µέσος ηµερήσιων µέσων τιµών 
από όλο το έτος) 

24ωρο 100 έως 150 
(ηµερήσια µέση τιµή) 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ 
 

Για αιωρούµενα σωµατίδια (όπως µετρήθηκαν µε τη µέθοδο µαύρου καπνού (1) εκφρασµένες 
σε mg/m3 
 
Περίοδος αναφοράς Κατευθυντήριες τιµές για αιωρούµενα 

σωµατίδια 
 

Έτος 40 έως 60 
(αριθµητικός µέσος ηµερήσιων µέσων τιµών 

από όλο το έτος) 
24ωρο 100 έως 150 

(ηµερήσια µέση τιµή) 
 

(1) Όπως περιγράφεται στο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 683. 
 
 

Άρθρο 8 
 

Κάθε διάταξη που αντίκειται στην παρούσα Πράξη καταργείται 
 

Άρθρο 9 
 
Η ισχύς της παρούσας Πράξης αρχίζει 2 µήνες από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Ο Αντιπρόεδρος       Τα µέλη 
 

Ακριβές αντίγραφο 
 

Ο Γραµµατέας 
του Υπουργικού Συµβουλίου 

ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΡΑΣ 


