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Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ 

Το  θέμα: Το περιβαλλοντικό έγκλημα αφαίρεσης 
των φίλτρων σωματιδίων αιθάλης (DPF) 
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Το περιβάλλον και η 
ευαισθητοποίηση του 
καθένα από εμάς 
στον βαθμό 
συμμετοχής του για 
την προστασία του.    
 

Σκοπός:  

"Ο Πλανήτης Γη δεν έχει έξοδο κινδύνου" 
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 Η παράνομη αφαίρεση των φίλτρων μικροσωματιδίων πετρελαίου 
αιθάλης (DPF) παίρνει διαστάσεις επιδημίας ειδικά στα επαγγελματικά 
οχήματα. 

 
 Οι εκπομπές καυσαερίων παρουσιάζουν αύξηση ειδικά στην Αθήνα 

 
 Παρέμβαση και του YME  με εγκύκλιο του για τα φίλτρα αιθάλης. Ζητά 
από τα ΙΚΤΕΟ να μπουν στο κυνήγι των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων 

 
 Συνυπεύθυνοι και οι επισκευαστές που εμπλέκονται και δεν γνωρίζουν τις 
ευθύνες τους 

 
 Το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ επανέρχεται στο θέμα της παράνομης αφαίρεσης 
των φίλτρων αιθάλης (DPF) αφού συνεχίζει τη προσπάθεια ενημέρωσης του 
επισκευαστικού κλάδου για την συμμετοχή του στο παράνομη εργασία 
αφαίρεσης που συνήθως είναι απαίτηση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. 

Τα γεγονότα: 
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Αφορμή για να επανέλθουμε ο είναι Νέος «Άτλας Ποιότητας 
Αέρα» ο οποίος αποκαλύπτει σημαντικά στοιχεία για την 
κατάσταση της ατμόσφαιρας σε 150 πόλεις με πληθυσμό 
άνω των 50.000 κατοίκων  και με πυκνότητα πληθυσμού 
άνω των 1.500 κατοίκων ανά τετραγωνικό 
χιλιόμετρο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Αθήνα 
και η Θεσσαλονίκη.   

Η Έρευνα ποιότητας αέρα : 

Οι ρύποι  
Στο επίκεντρο της καταγραφής τα σωματίδια ΡΜ2,5 (με 
διάμετρο μικρότερη των δύο εκατομμυριοστών του μέτρου), 
τα διοξείδια του αζώτου και του θείου, ο μόλυβδος και το 
όζον κοντά στο έδαφος μιας και αυτοί είναι οι κατ' εξοχήν 
ρύποι του αέρα.  
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Η έρευνα  λοιπόν εκτός των άλλων  αναφέρει  ότι τη μεγαλύτερη 
συμβολή στη συνολική αστική ρύπανση έχει το σύμπλεγμα του 
ιστορικού κέντρου-προαστίων  των μεγάλων πόλεων. Σχετικά 
αναφέρεται: 
- το Παρίσι  με ποσοστό ρύπανσης 66%,  
- η  Μαδρίτη με 65%,  
- η  Αθήνα με 65%,  
- το Τορίνο με 63% και το Μιλάνο με 63%. 
 
 Αντίθετα, το μικρότερο ποσοστό παρατηρείται: 
στη Λευκωσία (6%), στη Χάγη (7%) και στη Λεμεσό (8%). 

Τα αποτελέσματα: 
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 Ειδικότερα η ρύπανση από την κίνηση και τις εξατμίσεις 
των οχημάτων ευθύνεται κατά μέσο όρο κατά 14% για την 
επιβάρυνση του αέρα των ευρωπαϊκών πόλεων.  
 Η συμβολή των ρύπων από τις εξατμίσεις είναι μεγαλύτερη 
στη Μαδρίτη (39%) και στο Παρίσι (29%).  
 Το μικρότερο πρόβλημα τέτοιου είδους έχουν η Βαλέτα της 
Μάλτας (2%), η Λεμεσός (2%) και η Λευκωσία (2%). 
  Ανησυχητικά  ποσοστά ρύπανσης ειδικά για την Αθήνα 
έχουν επιβεβαιωθεί  και στο παρελθόν από μετρήσεις και 
αναφορές του υπ. Περιβάλλοντος. 
 

Η συμμετοχή των Εξατμίσεων: 
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Το ερώτημα λοιπόν ειδικά για την Αθήνα είναι ότι: 
  αν και απαγορεύονται τα πετρελαιοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας, 
(EURO 5 και μετά),  
 αν και οι τεχνολογίες  αντιρρύπανσης  των επιβατικών 
αυτοκινήτων έχουν βελτιωθεί σε ύψιστα επίπεδα,  
 αν και με την διαδικασία της απόσυρσης ο στόλος των οχημάτων 
έχει ανανεωθεί,  
 αν και τα αυτοκίνητα περνούν από περιοδικό τεχνικό έλεγχο,  
 αν και τα συνεργεία οχημάτων κάνουν καλά την δουλειά τους,  

Το ερώτημα: 

γιατί η ρύπανση συνεχίζεται; … και μάλιστα με 
θετικό πρόσημο και η Αθήνα βρίσκεται μαζί με τη 
Μαδρίτη με ποσοστό 65% στην δεύτερη θέση.  
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Στα παραπάνω μας επιβεβαιώνει και η επισήμανση του ΥΜΕ προς 
τα ΙΚΤΕΟ όπου σε έγγραφο του επισημαίνει για τον τεχνικό έλεγχο 
ότι θα πρέπει να γίνεται: 

Τι λέει το υπουργείο; 

Το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ επανειλημμένα έχει αναφερθεί, στον πλημμελή τεχνικό 
έλεγχο των ΚΤΕΟ, στην κακή συντήρηση των σχημάτων αλλά και  στην αφαίρεση 
των φίλτρων αιθάλης, που αυτό μόνο έμπειρος τεχνίτης μπορεί να το κάνει.  

« … Διεξοδικός έλεγχος του συστήματος εξάτμισης των οχημάτων diesel, 
για τη διαπίστωση ύπαρξης του φίλτρου μικροσωματιδίων πετρελαίου 
DPF, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος σχετικά με την 
αφαίρεση του φίλτρου αυτού.  
Επί τούτου, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες έχουν 
περιέλθει σε γνώση μας, αφαιρείται το φίλτρο DPF και επανασυγκολλάται 
το περίβλημα της συσκευής με τους εκπεμπόμενους ρύπους να βρίσκονται 
εντός ορίων». 
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Τι κάνει το φίλτρο DPF; 
Το φίλτρο σωματιδίων δεσμεύει και καίει τα σωματίδια της αιθάλης. 
Η αφαίρεση του όμως, εκτός των σωματιδίων αιθάλης PM ελευθερώνει 
και CO, HC, και NOx, με αποτέλεσμα την αύξηση των ρύπων ιδιαίτερα 
στις αστικές περιοχές με ότι αυτό συνεπάγεται για τον καθένα μας. 

Το φίλτρο  δεν αντικαθίσταται σαν αναλώσιμο 
ανταλλακτικό. 
Το φίλτρο σωματιδίων Diesel  σε τακτικά διαστήματα λειτουργίας 
του κινητήρα  αναζωογονείται ή αναγεννιέται  ή αλλιώς 
αυτόκαθαρίζεται από τα σωματίδια αιθάλης, έτσι ώστε να μην 
βουλώνει και να μην επηρεάζεται η λειτουργία του.   
Τα σωματίδια της αιθάλης (C) που συγκεντρώνονται στο φίλτρο 
καίγονται (οξειδώνονται) και καθαρίζει το φίλτρο.  
Η απομάκρυνση της αιθάλης λέγεται αναγέννηση ή αναζωογόνηση 
του φίλτρου 
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Τι κάνει το φίλτρο DPF; 
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Τι κάνει το φίλτρο DPF; 
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Τι κάνει το φίλτρο DPF; 

 Εκπομπές σωματιδίων από Όχημα 
χωρίς Φίλτρο σωματιδίων  (DPF) 

Εκπομπές σωματιδίων από Όχημα 
με εκ των υστέρων τοποθέτηση  
Φίλτρου  σωματιδίων  (DPF) 
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Τι κάνει το φίλτρο DPF; 
Το παρακάτω παράδειγμα υπολογισμού δείχνει το όφελος 
ενός συστήματος κλειστού φίλτρου σωματιδίων 
πετρελαίου:  

Με ένα κλειστό φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου εκπέμπει 
λιγότερο από 250 g στην ίδια χιλιομετρική απόσταση, πράγμα 
το οποίο είναι μία μείωση της τάξης του 95% περίπου. 

Ένας μοντέρνος κινητήρας 2.0 L ντίζελ με κοινό συλλέκτη χωρίς 
φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου εκπέμπει έναν μέσο όρο 
περίπου 4 kg αιθάλης σε μία χιλιομετρική απόσταση 
100.000 km.  
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Πως βλάπτουν τα σωματίδια; 

Τα μικρά σωματίδια PM (>2,5 μm) εισέρχονται μέσω του αναπνευστικού 
συστήματος  στον ανθρώπινο οργανισμό 
Επιπτώσεις στην υγεία από τους ρύπους πετρελαίου 
 Μειωμένη ανάπτυξη του πνεύμονα σε βρέφη και παιδιά 
 Κρίσεις άσθματος 
 Αναπνευστικές παθήσεις και εγκεφαλικά επεισόδια 
 Τα εμφράγματα 
 Οι πρόωροι θάνατοι 
 Θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα κ.α.  
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Τι δείχνουν τα στοιχεία; 

Ετήσιοι θάνατοι σε ΗΠΑ 

Στο χώρο εργασίας 
 
 

HIV/AIDS 
 
 

Οδήγηση σε κατάσταση μέθης 
 

Ανθρωποκτονία πυροβόλο 
όπλο 

 
Από εκπομπές μονάδων 

παραγωγής ενέργειας 
 

Καυσαέρια 
πετρελαιοκινητήρων  

Πηγή: http://dieselcleanup.org  

http://dieselcleanup.org/
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Ποιο τμήμα αφαιρείται; 

Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων πετρελαιοκινητήρα 
Α- Σύστημα καταλυτικού μετατροπέα και φίλτρου αιθάλης. Υπάρχει σε οχήματα 
προδιαγραφών EURO 4 και  EURO 5 και είναι το τμήμα που αφαιρείται  
Β- Σύστημα αναγωγής NOx. Υπάρχει σε οχήματα προδιαγραφών EURO 6  
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http://www.tosynergeio.gr/epixeirimatikotita/nomothesia/dpf 

Ποιος αφαιρεί το φίλτρο DPF; 
Συνεργεία αυτοκινήτων – μηχανικοί – έμποροι  κερδοσκόποι  

http://www.tosynergeio.gr/epixeirimatikotita/nomothesia/dpf
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http://www.tosynergeio.gr/epixeirimatikotita/nomothesia/dpf 

Ποιος αφαιρεί το φίλτρο DPF; 
Συνεργεία αυτοκινήτων – μηχανικοί – έμποροι  κερδοσκόποι  

http://www.tosynergeio.gr/epixeirimatikotita/nomothesia/dpf


  

                 Καπετανάκης Γεώργιος  Τεχν/κος Διευθυντής Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ  - Φίλτρα Αιθάλης - Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου - 2018  20 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Ο κόσμος τόχει τούμπανο…. 

Διαφήμιση 
Αφαίρεσης  DPF 
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Ο κόσμος τόχει τούμπανο…. 

Διαφήμιση 
Αφαίρεσης  DPF 
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Ο κόσμος τόχει τούμπανο …. 

Διαφήμιση 
Αφαίρεσης  DPF 
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Ο κόσμος τόχει τούμπανο …. 

Διαφήμιση 
Αφαίρεσης  DPF 
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Ο κόσμος τόχει τούμπανο …. 

Διαφήμιση 
Αφαίρεσης  DPF 
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Τι κάνει το Υπουργείο Μεταφορών; 

Προς το παρόν τίποτα!!!!!!!!!!  
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Ποια τα συμπεράσματα; 

 Το πρόβλημα της αφαίρεσης του συστήματος μείωσης των 
εκπομπών καυσαερίων όπως επιβεβαιώνεται είναι ιδιαίτερα  
σημαντικό για την προστασία του περιβάλλοντος. (Η εξάτμιση των 
οχημάτων ευθύνεται κατά μέσο όρο κατά 14% για την 
επιβάρυνση του αέρα) 
  Η αφαίρεση του συστήματος μείωσης εκπομπών καυσαερίων 
ελευθερώνει, CO, HC, PM και NOx, με αποτέλεσμα την αύξηση των 
ρύπων ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές με ότι αυτό συνεπάγεται για 
τον καθένα μας. 
 Ένα πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο εισάγεται στην χώρα μας με 
συγκεκριμένες αυστηρές προδιαγραφές  καυσαερίων και ο 
ιδιοκτήτης με την συνδρομή κάποιου συνεργείου το μετατρέπει σε 
αυτοκίνητο εκπομπών μιας δεκαετίας πίσω. 
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Ποια τα συμπεράσματα; 
 Η δυσκολία εντοπισμού της παράβασης,  η έλλειψη ενός 
νομοθετικού πλαισίου τιμωρίας της παράβασης σε συνδυασμό 
με την παντελή απουσία ενός ελεγκτικού μηχανισμού 
ενθαρρύνει κάθε ανάλογη ενέργεια κατάργησης του συστήματος 
εκπομπών.    
 Η αφαίρεση του συστήματος εκπομπής καυσαερίων των 
πετρελαιοκίνητων οχημάτων θα πρέπει να σταματήσει. 
 Το Ινστιτούτο ζητά προς αυτή την κατεύθυνση την 
ευαισθητοποίηση και συνδρομή κάθε αρμόδιου κρατικού φορέα, 
κάθε ελεγκτικού μηχανισμού, κάθε κλαδικής ένωσης και 
επαγγελματικής ομάδας. 
 Ας μην ξεχνάμε ότι το περιβάλλον είναι ευθύνη όλων 
και ο πλανήτης «Γή» δεν έχει έξοδο κινδύνου για κανένα  
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Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ 

Εσείς τι λέτε για όλα αυτά  
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Οι προτάσεις του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ: 
α) Ενημέρωση κάθε εμπλεκόμενου (επαγγελματίες και τεχνίτες 
μηχανικοί) για την χρήση-συντήρηση-καθαρισμό των φίλτρων αιθάλης. 
Ας σημειωθεί ότι τα φίλτρα αιθάλης κατασκευαστικά δεν έχουν όριο 
ζωής και δεν αποτελούν αναλώσιμο εξάρτημα  του αυτοκινήτου. 

γ) Νέος νομοθετικός προσδιορισμός των ορίων ελέγχου αιθάλης  
πετρελαιοκίνητων οχημάτων. 
 

β) Εξοπλισμός των ΚΤΕΟ και νομοθετικός προσδιορισμός της 
διαδικασίας ελέγχου των συστημάτων εξαγωγής για οχήματα EURO5 
και EURO6. Ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα  EURO6 εκτός των 
φίλτρων αιθάλης διαθέτουν και καταλύτη μείωσης των NOx οπότε 
κάποια ανάλογη κατάσταση αφαίρεσης  θα επικρατήσει σύντομα και 
για αυτά. 
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Οι προτάσεις του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ : 
δ) Δειγματοληπτικός έλεγχος από το ΥΜΕ των μικρών επαγγελματικών 
κυρίως οχημάτων με:  
- πρόσθετο εξοπλισμό σε δύο από τα κυκλοφορούντα οχήματα (van) 
του ΥΜΕ και του υπ. Περιβάλλοντος που ήδη υπάρχουν και κάνουν κατά 
καιρούς δειγματοληπτικούς ελέγχους καυσαερίων ώστε να μπορούν να 
εντοπίζουν την παράβαση.  
- επιβεβαίωση της παράβασης με την συνδρομή κάποιου ΚΤΕΟ και 
συνεργείου. 
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Οι προτάσεις του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ: 
ε) Νέο νομοθετικό προσδιορισμό αυστηρών ποινών για την 
αφαίρεση  των συστημάτων μείωσης των εκπομπών καυσαερίων  
πετρελαιοκίνητων οχημάτων με: 
- επιβολή προστίμου στον χρήστη (οδηγό ή ιδιοκτήτη), σημαντικού 
χρηματικού ποσού, πχ στο ύψος της αξίας του συστήματος που 
αφαιρέθηκε  και αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας κυκλοφορίας του 
οχήματος για χρονικό διάστημα 
 - επιβολή προστίμου, στον τεχνίτη ή στο συνεργείο που αφαίρεσε το 
σύστημα μείωσης εκπομπών καυσαερίων του αυτοκινήτου, σημαντικού 
χρηματικού ποσού,  και αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας λειτουργίας 
του συνεργείου για χρονικό διάστημα. 
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Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ 

Τέλος: 

Ας μην ξεχνάμε ότι το περιβάλλον 
είναι ευθύνη όλων και 
 ο πλανήτης «Γη» δεν έχει έξοδο 
κινδύνου για κανένα  

Ευχαριστούμε για την 
συμμετοχή σας 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32

