Ππακηικά από ηη ζςνάνηηζη διαβούλεςζηρ (Open Forum Meeting) ηος έπγος
ACEPT-AIR LIFE09 ENV/GR/000289,
Πέμπηη, 3 Αππιλίος 2014
(αίθοςζα ζςνεδπιάζεων ηος ππώην Νομαπσιακού ζςμβοςλίος Μαγνηζίαρ,
Διοικηηήπιο, 3ορ όποθορ,)

Χαιπεηιζμόρ από Καθ. A. Κούγκολο
Ο θαζ. A. Κνύγθνινο θήξπμε ηελ έλαξμε ηνπ Open Forum ηνπ πξνγξάκκαηνο
ACEPT-AIR. ηε ζπλέρεηα, πξνρώξεζε ζε κηα γεληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη
παξνπζίαζε ηνπο εηαίξνπο-θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζή ηνπ θαη ηνπο
ζηόρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. Αλαθέξζεθε ζηελ θξηζηκόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο
ζσκαηηδηαθήο ξύπαλζεο ηόζν γηα ην πεξηβάιινλ όζν θαη γηα ηε δεκόζηα πγεία.
Σόληζε ην ζηόρν ηνπ έξγνπ πνπ είλαη λα παξέρεη ζηηο Δζληθέο αξρέο ζε θεληξηθό,
πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό επίπεδν ηα κέζα γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ
αησξνπκέλσλ ζσκαηηδίσλ PM2.5 θαη PM10, γεγνλόο απαξαίηεην θαζώο ε Διιάδα είλαη
κεηαμύ ησλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο ππεξβάζεηο θαη
επνκέλσο θξίλεηαη πνιύ ζεκαληηθή ε δηακόξθσζε ελόο ζρεδίνπ κείσζεο ησλ
επηπέδσλ ξύπαλζεο.
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Παποςζίαζη ηος ππογπάμμαηορ ACEPT-AIR από ηον κ. Ση. Κηποςπό
Δθ κέξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, πνπ ήηαλ ν νξγαλσηήο ηεο ζπλάληεζεο
δηαβνύιεπζεο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο, ν θ. ηέθαλνο Κεπνπξόο θαισζόξηζε
κε ηε ζεηξά ηνπ θαη παξνπζίαζε ηηο επηκέξνπο δξάζεηο ηνπ έξγνπ “ACEPT-AIR”
«Αλάπηπμε ελόο Δξγαιείνπ Άζθεζεο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο θαη εμνηθνλόκεζεο
πόξσλ γηα ηε κείσζε ηεο ξύπαλζεο αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ ζηνλ αέξα», ηνπο
θύξηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο θαη ηελ δνκή ηεο νκάδαο πινπνίεζεο θαζώο θαη ηα
αλακελόκελα απνηειέζκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ εξγαιείνπ άζθεζεο
απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε κείσζε ησλ αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ ζηνλ αέξα.
Αλαθέξζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ: http://www.aceptair.prd.uth.gr/ πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί πεξηέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ έξγνπ ACEPTAIR, ηηο δξάζεηο δηάρπζεο πνπ είραλ γίλεη θαη ηηο επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο ζε
δηεζλή πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα. Αθνινύζσο παξνπζίαζε ηε ζειίδα ζην θνηλσληθό
κέζν δηθηύσζεο Facebook ΄΄life09 aceptair’’, ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηόηεηα γηα
ακθίδξνκε επηθνηλσλία-ελεκέξσζε ηνπ θόζκνπ ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα. Η νκηιία
ηνπ θ. η. Κεπνπξνύ νινθιεξώζεθε κε αλαθνξά ζην επηθείκελν ζπλέδξην ηνπ έξγνπ
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε θηάζν ζηηο 2 θαη 3 Ινπιίνπ ζην πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ
γηα ηελ Πξνζηαζία θαη ηελ Απνθαηάζηαζε ηνπ Πεξηβάιινληνο (PREXII) θαη όηη
αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ε απινπνηεκέλε έθζεζε (Layman Report) ηνπ έξγνπ κε
ηηο δξάζεηο, ηα εξγαιεία, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα καθξνπξόζεζκα νθέιε από ην έξγν
ζε ηνπηθό, εζληθό θαη Δπξσπατθό επίπεδν.
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Παποςζίαζη ομιλίαρ από ηην κ. Λ. Διαπούλη (ΕΚΕΦΕ Δημόκπιηορ), με ηίηλο:
«Η αημοζθαιπική πύπανζη και η διασπονική εξέλιξη ηων πηγών »
Η θα. Λ. Γηαπνύιε εμήγεζε ηνλ όξν ξύπαλζε από αησξνύκελα ζσκαηίδηα, ηηο
επηπηώζεηο ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ, ζην θπζηθό, ζην ηερλεηό πεξηβάιινλ θαη ζην
θιίκα. Παξάιιεια ηόληζε πόζν ζεκαληηθό είλαη λα γλσξίδνπκε ηελ ρεκηθή ζύζηαζε
ησλ αησξνπκέλσλ ζσκαηηδίσλ θαη ηηο πεγέο εθπνκπώλ ηνπο. Αλαθέξζεθε ζηα
πξόηππα πνηόηεηαο ηνπ αέξα κε βάζε ηελ Δπξσπατθή νδεγία 2008/50/ΔΚ. ηε
ζπλέρεηα, κε ηε ρξήζε δηαγξακκάησλ παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα από ηηο
θακπάληεο κέηξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Αζήλα, ζην Βόιν θαη ζηε
Θεζζαινλίθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. Παξνπζίαζε ηηο εηήζηεο ζπγθεληξώζεηο ησλ
PM2.5 θαη PM10 ζηηο ηξεηο πόιεηο θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ησλ ππεξβάζεσλ από ην
εκεξήζην πξόηππν. ηηο ηξεηο πόιεηο νη εηήζηεο ζπγθεληξώζεηο ησλ ΡΜ10 θαη ΡΜ2.5
έρνπλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ πησηηθή θαηεύζπλζε κε ζπρλόηεξεο ηηο ππεξβάζεηο
ηνπ εκεξήζηνπ νξίνπ ησλ 50 κg/m3 γηα ηα PM10 θαη ΡΜ2.5 ζηηο θεληξηθέο πεξηνρέο.
Αθνινύζσο αλαιύζεθαλ νη πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο ησλ αησξνύκελσλ
ζσκαηηδίσλ, ην πνζνζηό ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηε ξύπαλζε θαζώο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν από ηε ρεκηθή ζύζηαζε ησλ αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ αλαδεηθλύεηαη ε πεγή
ηνπ ξύπνπ. Γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο ηόζν ζηελ ςπρξή όζν θαη ζηε ζεξκή πεξίνδν
επηθξαηέζηεξα ζπζηαηηθά ζηα θιάζκαηα ησλ ΡΜ10 θαη ΡΜ2.5 απνηεινύλ ηα
δεπηεξνγελή, ν άλζξαθαο, ε ζθόλε ηνπ εδάθνπο θαη ζε ιηγόηεξν πνζνζηό ην αιάηη
ηεο ζάιαζζαο. Δλώ παξαηεξείηαη ζην θιάζκα ησλ ΡΜ2.5 ζηελ ςπρξή πεξίνδν λα
απμάλεηαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ άλζξαθα.
ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο παξαηεξείηαη δηαθνξά ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ
θιαζκάησλ ΡΜ2.5 θαη ΡΜ10 ζε αηζάιε (elemental carbon, EC) αλάινγα κε ηε πεξηνρή
δεηγκαηνιεςίαο (πςειόηεξεο ηηκέο ζηελ Δγλαηία από όηη ζην Δπηαπύξγην). Οη
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δεπηεξνγελείο ξύπνη παξνπζηάδνπλ αηζζεηή αύμεζε ζην Δπηαπύξγην ζε ζρέζε κε ηελ
Δγλαηία.
Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Βόινπ ε ζπγθέληξσζε ηνπ νξγαληθνύ άλζξαθα θαη ηεο αηζάιεο
ζην θιάζκα ησλ ΡΜ10 εκθαλίδεηαη κε πςειόηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηα ΡΜ2.5 ηόζν
ηελ ςπρξή όζν θαη ηελ ζεξκή πεξίνδν. Δπηπιένλ, ε κεγάιε αύμεζε ηεο
ζπγθέληξσζεο ησλ ζσκαηηδίσλ άλζξαθα, θαη ηδηαίηεξα ηνπ νξγαληθνύ άλζξαθα, θαηά
ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν είλαη πηζαλόλ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ θαύζε βηνκάδαο (ρξήζε
ηδαθηώλ) γηα νηθηαθή ζέξκαλζε. Από ηελ αλάιπζε σο πξνο ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε
κέηαιια παξαηεξήζεθαλ απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο ησλ Mn, Fe, Pb θαη Zn ιόγσ ηεο
επίδξαζεο βηνκεραληθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θπξίσο ιόγσ ησλ κεηαιινπξγηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ ζην ιηκάλη (πρ θνξηνεθθόξησζε ζθξαπ). Σα Mg, Αl, Si, Ti, Mn, Fe
θαη Sr παξνπζίαζαλ πςειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκήο
πεξηόδνπ, γεγνλόο πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζε απμεκέλε επαλαηώξεζε ζθόλεο. Σα V,
Ni, Cu, Zn, Se, Sb, Ba θαη Pb παξνπζίαζαλ πςειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο θαηά ηε
δηάξθεηα

ηεο

ςπρξήο

πεξηόδνπ

πνπ

ππνδειώλεη

απμεκέλε

αλζξσπνγελή

δξαζηεξηόηεηα, όπσο θπθινθνξία απηνθηλήησλ θαη θεληξηθέο ζεξκάλζεηο.
Από ηε ζύγθξηζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ πεγώλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο γηα ηελ
πεξίνδν 2002 έσο 2012 παξαηεξείηαη κείσζε όισλ ησλ πεγώλ εθηόο από ηνπο
δεπηεξνγελείο ξύπνπο, πνπ εκθαλίδνπλ κεγάιε αύμεζε. Γηα ηελ πεξηνρή ηεο
Θεζζαινλίθεο παξαηεξείηαη αύμεζε ηεο ζπλεηζθνξάο από ηελ θαύζε βηνκάδαο,
κείσζε ηεο ζπλεηζθνξάο από ηελ θπθινθνξία, θαη κεγάιε ζπλεηζθνξά ηεο ζθόλεο
ιόγσ ησλ έξγσλ ηνπ κεηξό. Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Βόινπ ε ηαπηνπνίεζε ησλ πεγώλ κε
ηελ εθαξκνγή κνληέισλ απνδέθηε θαη ε πνζνηηθνπνίεζε ηεο ζπλεηζθνξάο είλαη ζε
ηειηθό ζηάδην.
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Παποςζίαζη ομιλίαρ από ηον κ. Κ. Ελεςθεπιάδηρ (ΕΚΕΦΕ Δημόκπιηορ), με
ηίηλο: «Πεπιγπαθή ηος επισειπηζιακού επγαλείος άζκηζηρ πολιηικήρ για ηον
πεπιοπιζμό ηηρ αημοζθαιπικήρ πύπανζηρ»
Ο Γξ. Κ. Διεπζεξηάδεο παξνπζίαζε ην Δπηρεηξεζηαθό Δξγαιείν Άζθεζεο Πνιηηηθήο
γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο. Αλαθέξζεθε επίζεο ζηελ
κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ κέηξσλ ειέγρνπ ηεο
ξύπαλζεο από αησξνύκελα ζσκαηίδηα.

ηε Βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ACEPT-AIR

ππάξρνπλ ηα Μεηξώα εθπνκπώλ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο πεγέο, ηα Γεδνκέλα ησλ PM10
/PM2.5

θαη ν επηκεξηζκόο ησλ πεγώλ ζηηο ζέζεηο ηνπ απνδέθηε. Με ηε ρξήζε ηεο

επηρεηξεζηαθήο πιαηθόξκαο κπνξεί θαλείο λα ππνινγίζεη ηελ εηήζηα κεηαβνιή ησλ
ζπγθεληξώζεσλ, ηε κεηαβνιή ησλ πεγώλ εθπνκπήο θαη λα αμηνινγήζεη ηα ππάξρνληα
κέηξα ειέγρνπ θαη λα αλαπηύμεη ζελάξηα ιήςεο απνθάζεσλ. ηε ζπλέρεηα αλάιπζε
ηα κνληέια CMB θαη PMF πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ επηκεξηζκό ησλ πεγώλ,
παξνπζίαζε ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ πεγώλ, ηα επίπεδα ζπγθέληξσζεο ησλ ΡΜ10 θαη
ΡΜ2.5 ζε Αζήλα, Βόιν, Θεζζαινλίθε θαζώο θαη ηε ρξνληθή κεηαβνιή ησλ εθπνκπώλ
από ηε βηνκεραλία, ηνλ νηθηαθό/ εκπνξηθό ηνκέα, ηελ νδηθή θπθινθνξία θαη ηηο
θπζηθέο πεγέο. Αλέπηπμε ηνπο ζηόρνπο, ηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εξγαιείνπ.
Ωο πξνο ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ εξγαιείνπ επηζήκαλε ηε ρξήζε επηβεβαησκέλσλ
πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ κέηξσλ θαη πνιηηηθώλ κε
θαηεύζπλζε ηελ κείσζε ηεο ζσκαηηδηαθήο ξύπαλζεο. ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο
νκηιίαο ηνπ έθαλε κηα κηθξή επίδεημε ηεο εθαξκνγήο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο.
Μεηά ην ηέινο ησλ παξνπζηάζεσλ αθνινύζεζε ζπδήηεζε. πγθεθξηκέλα ηέζεθαλ ηα
παξαθάησ εξσηήκαηα / ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε:
Ο Γξ. Κ. Διεπζεξηάδεο άλνημε ηελ ζπδήηεζε ηνλίδνληαο όηη είλαη ζεκαληηθό γηα ηελ
θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ νη ελδηαθεξόκελνη θνξείο λα
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εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πξόνδν ηνπ έξγνπ θαη ηα απνηειέζκαηα,
ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο, ηπρόλ απνξίεο ή ζρόιηα.
Ο θ. Μ. Πεηξαθάθεο από ην Γήκν Θεζζαινλίθεο ζρνιίαζε όηη νη πςειέο ηηκέο ζηηο
κεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Δπηαππξγίνπ ζηε Θεζζαινλίθε πηζαλόλ λα νθείινληαη
ζηελ έιιεηςε εγθαηάζηαζεο θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή κε απνηέιεζκα λα
ρξεζηκνπνηνύληαη άιιεο πεγέο νηθηαθήο ζέξκαλζεο πην επηβαξπληηθέο. ηελ πεξηνρή
ηεο Δγλαηίαο εθηεινύληαη έξγα ηνπ κεηξό θαη ε ξύπαλζε νθείιεηαη θπξίσο ζηα
απηνθίλεηα πνπ είλαη θαθνζπληεξεκέλα, θαζώο ηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα κε ηε
κεγαιύηεξε δηάκεηξν πνπ εθπέκπνληαη θπξίσο από εμαηκίζεηο θαη θξέλα
απηνθηλήησλ έρνπλ κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο. Παξαηεξείηαη κείσζε ησλ ζσκαηηδίσλ
ην Καινθαίξη θαη αύμεζε ην Υεηκώλα αιιά ζην ζπλνιηθό ηζνδύγην παξαηεξείηαη
κείσζε.
Ο θαζ. Α. Κνύγθνινο δήηεζε δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ην πνζνζηό ησλ ξύπσλ πνπ
πξνέξρεηαη από ηα θαύζηκα.
Ο Γξ. Κ. Διεπζεξηάδεο απάληεζε όηη ην πνζνζηό ησλ ΡΜ2.5 πξνέξρεηαη θπξίσο από
θαύζε.
Ο Αληηδήκαξρνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Απαζρόιεζεο θαη Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Βόινπ θ. Γ. Γεξβέλεο αλαξσηήζεθε αλ
κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ν Γήκνο Βόινπ κπνξεί λα πάξεη ην εξγαιείν.
Ο Γξ. Κ. Διεπζεξηάδεο απάληεζε πσο ην εξγαιείν ζα ην πάξνπλ νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ
γηα λα ην ρξεζηκνπνηνύλ απηνί θαη ζα ην έρνπλ αλνηρηό γηα όπνηνλ άιινλ ζειήζεη λα
ην ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί ή λα δώζεη δεδνκέλα.
Η θ. Δ. Αζαλαζίνπ εξγαδόκελε ζην Ληκελαξρείν Βόινπ αλαξσηήζεθε αλ ηα ηδάθηα
παίδνπλ ξόιν ζηελ αύμεζε ηεο ξύπαλζεο;
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Ο θαζ. Α. Κνύγθνινο απάληεζε πσο ε θαύζε ηνπ μύινπ επηηείλεη ηελ ηνπηθή
ξύπαλζε.
Ο θ. Μ. Πεηξαθάθεο από ην Γήκν Θεζζαινλίθεο ζρνιίαζε πάλσ ζε απηό ιέγνληαο
πσο νη παιαηόηεξεο γεληέο ζε ζρέζε κε ηελ ζεκεξηλή είραλ θαιύηεξε ηερλνγλσζίαεκπεηξία επη ηεο θαύζεο ησλ μύισλ, σο πεγή ζέξκαλζεο. Αλάθεξε πσο ηώξα πηα ν
θόζκνο αγνξάδεη μύια ηνλ Οθηώβξε πνπ είλαη πγξά κε απνηέιεζκα όηαλ θαίγνληαη
λα παξάγνπλ πνιιαπιάζηα πνζόηεηα ζσκαηηδίσλ από όηη αλ ήηαλ μεξά. Άιιν
ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα πνπ αλάθεξε είλαη όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ
απμεζεί νη ζάλαηνη ην Υεηκώλα από καγθάιη ιόγσ ηεο έθιπζεο ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα από ηελ θαύζε ησλ θάξβνπλσλ ζε εζσηεξηθνύο κε αεξηδόκελνπο ρώξνπο.
ηηο κέξεο καο πνιύο είλαη ν θόζκνο πνπ ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο αλέρεηαο επέζηξεςε
ζε αύηε ηε ιύζε γηα λα δεζηαζεί ρσξίο όκσο λα γλσξίδεη όηη πξώηα πξέπεη λα
ππξώζνπλ ζε αλνηρηό ρώξν ηα θάξβνπλα θαη κεηά λα κπνπλ ζε θιεηζηό.
Ο Γξ. Διεπζεξηάδεο ηνπνζεηήζεθε πσο δελ ππάξρνπλ θαιά θαη θαθά ζσκαηίδηα.
Μόλν ηα ζσκαηίδηα πνπ πεξηέρνπλ θαξκαθεπηηθέο νπζίεο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ
θαιά. Σν λα αλαπλέεη θαλείο νηηδήπνηε κε θπζηθό, πξντόληα από αηειείο θαύζεηο,
αηζάιε, καύξν άλζξαθα έρεη επηπηώζεηο ζηελ πγεία. Ο θαπλόο από ην ηδάθη πεξηέρεη
θαη αξσκαηηθνύο πδξνγνλάλζξαθεο σζηόζν δελ επηηείλεη ηελ ηνπηθή ξύπαλζε όηαλ ηα
ηδάθηα ηεο πεξηνρήο βξίζθνληαη ζε δηαζπνξά. Όζν πην ππθλνθαηνηθεκέλε είλαη κηα
πεξηνρή κε πνιπθαηνηθίεο ηόζν απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ αλακέλσλ ηδαθηώλ θαη
επηβαξύλεηαη ε αηκόζθαηξα.
Ο Αληηδήκαξρνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Απαζρόιεζεο θαη Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Βόινπ θ. Γ. Γεξβέλεο αλαξσηήζεθε γηα ην
ηη ζα απνγίλνπλ κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ ηα κεραλήκαηα θαη ε εθαξκνγή ζηνλ
ππνινγηζηή.
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Ο Γξ. Κ. Διεπζεξηάδεο ηνπ απάληεζε ιέγνληαο πσο ε εθαξκνγή ζηνλ ππνινγηζηή
απνηειεί έλα εξγαιείν άζθεζεο πνιηηηθήο. Βνεζά ζην λα θάλεηο ζελάξηα εθηίκεζεο
ηεο θαηάζηαζεο. Γηα παξάδεηγκα: ζέιεηο λα κεηώζεηο ηε ξύπαλζε ζηελ Αζήλα,
κπνξείο κε ην πξόγξακκα λα ηξέμεηο ζελάξην κείσζεο ηεο θαύζεο βηνκάδαο ή ηεο
ζθόλεο θαη λα δεηο έηζη κε πνηόλ ηξόπν έρεηο ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Με ην ηέινο
ηνπ έξγνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε εθαξκνγή απηή ζε ππνινγηζηή ησλ θνξέσλ εηαίξσλ ηνπ
έξγνπ, κε ζθνπό ηε βνήζεηα ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηνπο.
Ο Αληηδήκαξρνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Απαζρόιεζεο θαη Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Βόινπ θ. Γ. Γεξβέλεο εμέθξαζε ηελ
αλεζπρία ηνπ ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ γηα λα ιεθζνύλ
απνθάζεηο θαη θαηά πόζν είλαη ειεγκέλα θαη έγθπξα ηα απνηειέζκαηα πνπ βγαίλνπλ
από ηελ εθαξκνγή ησλ ζελαξίσλ θαη γηα ην αλ ππάξρεη ζπλερήο παξαθνινύζεζε.
Ο Γξ. Κ. Διεπζεξηάδεο ηνπνζεηήζεθε πσο κε ηελ εθαξκνγή κπνξεί θάπνηνο λα θάλεη
ηεζη επαιήζεπζεο κε βάζε παιαηόηεξεο κειέηεο. πλέρηζε ιέγνληαο πσο ζα ήηαλ
ρξήζηκνο ν έιεγρνο λα γίλεηαη θάζε πεληαεηία, λα γίλνληαη κεηξήζεηο θαη εθ λένπ
επηκεξηζκόο ησλ πεγώλ γηα δηαηήξεζε ηνπ ηζνδπγίνπ. ηελ εθαξκνγή ζηνλ
ππνινγηζηή ππάξρεη ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πξνεγνπκέλσλ
εηώλ θαη κπνξεί ν θάζε έλαο λα θάλεη αλαινγηθή ζπζρέηηζε.
Ο Αληηδήκαξρνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Απαζρόιεζεο θαη Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Βόινπ θ. Γ. Γεξβέλεο αλαξσηήζεθε γηα ην
πνηνο ζα είλαη ν δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο θαη γηα ην αλ ζα ππάξμεη εθπαίδεπζε ζε
θάπνηα άηνκα γηα λα ηα ρεηξίδνληαη.
Ο Γξ. K. Διεπζεξηάδεο ηόληζε πσο ηελ εθαξκνγή ζα ηε ρεηξίδνληαη ηα άηνκα πνπ
δνπιεύνπλ ζηνπο θνξείο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ. Έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί κηα ζεηξά από
ζπλαληήζεηο εθπαίδεπζεο ησλ αηόκσλ απηώλ, όπσο ζα γίλεη θαη αύξην ην πξσί ζηα
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άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Μαγλεζίαο θαη Βνξείσλ
πνξάδσλ.
Ο Αληηδήκαξρνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Απαζρόιεζεο θαη Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Βόινπ θ. Γ. Γεξβέλεο αλαθέξζεθε ζε
δηθηά ηνπ εκπεηξία ζην πιαίζην ελόο άιινπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή
πνπ έηξερε παιαηόηεξα θαη είρε παξαδνηέν έλα εξγαιείν “monitoring” θαη βνήζεηαο
ζηελ άζθεζε πνιηηηθήο θαη επηζήκαλε πσο παξαηεξήζεθε κεγάιν πξόβιεκα ζηελ
εθαξκνγή ηνπ κεηά θαη ήηαλ δύζθνιε ε δηαρείξηζε ηνπ.
Ο Γξ. K. Διεπζεξηάδεο απάληεζε ιέγνληαο πσο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθπαίδεπζε
ρεηξηζκνύ ηεο εθαξκνγήο ζην κόληκν πξνζσπηθό ησλ θνξέσλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ θαη
όηη ζα είκαζηε θαη εκείο δίπια ηνπο θαη κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα λα
επηθαηξνπνηνύκε ηα δεδνκέλα. Σόληζε πσο ηε δηαρείξηζε σο πξνο ην πνηνο ζα
αλεβάδεη θαηλνύξηα δεδνκέλα δελ ζα ηελ αλνίμνπλ αιιά ζα ηελ θξαηήζνπλ γηα
απνθπγή ηνπ πξνβιήκαηνο λα αλεβαίλνπλ κε έγθπξα απνηειέζκαηα. Δπηζήκαλε πσο
ζα ππάξρεη δηαξθήο ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε.
Ο θ. Η. Κακπαλόο, εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ Ληκέλνο Βόινπ, ζέιεζε λα
ελεκεξσζεί γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα επηθαηξνπνηνύληαη ηα δεδνκέλα.
Ο Γξ. Κ. Διεπζεξηάδεο αλάθεξε πσο ην ΤΠΔΚΑ θαη νη Γήκνη θάλνπλ κεηξήζεηο,
ειέγρνπλ ηε ξύπαλζε θαη θάζε ρξόλν απνδίδνπλ ηελ έθζεζε ησλ δεδνκέλσλ
αλαλεώλνληαο ηα κεηξώα εθπνκπώλ, νπόηε κπνξνύλ έηζη λα αλαλεώλνπλ κε
δεδνκέλα θαη ην εξγαιείν άζθεζεο πνιηηηθήο. Οη επηπηώζεηο ηεο έθζεζε ησλ ξύπσλ
ζηνλ άλζξσπν - απνδέθηε- πνπ είλαη έξγν πνπ γίλεηαη από εηδηθνύο θαη όρη από ηνπο
θνξείο θαη δελ είλαη αλαγθαίν λα δηεξεπλνύληαη- επηθαηξνπνηνύληαη θάζε ρξόλν
θαζώο έρνπλ ηζρύ δύν κε ηξία ρξόληα. Γηαβεβαίσζε πσο σο εηδηθνί κπνξνύλ λα
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βνεζήζνπλ ζην θνκκάηη ησλ αλαιύζεσλ απηώλ θαη όηη κεηά ην ηέινο ηνπ
πξνγξάκκαηνο δελ ζα ην εγθαηαιείςνπλ αιιά ζα βνεζάλε όπσο κπνξνύλ.
Ο θ. Η. Κακπαλόο, εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ Ληκέλνο Βόινπ, αλαξσηήζεθε γηα
ηελ πηζηόηεηα- εγθπξόηεηα ησλ δεδνκέλσλ.
Ο Γξ. Κ. Διεπζεξηάδεο ηόληζε πσο δελ κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ζθεθηνύλ όηη
θάπνηνη πεηξάμαλε ηα δεδνκέλα γηα πξνζσπηθό όθεινο. πλέρηζε ιέγνληαο πσο από
κέξνο ηνπο πξνζπάζεζαλ λα είλαη ζσζηνί κε ηε δνπιεηά ηνπο θαη ζέινπλ λα
πηζηεύνπλ ην ίδην θαη νη άιινη. Δπίζεο ηόληζε πσο ππάξρεη θαη ε πνιηηεία κε ηνπο
ειεγθηηθνύο κεραληζκνύο πνπ δηαζθαιίδεη ηηο ζσζηέο πξαθηηθέο ησλ αλαιύζεσλ.
πλέρηζε ιέγνληαο πσο ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγακε ζηελ εθαξκνγή είλαη εδώ θαη κηα
δεθαεηία γηα θάπνηεο πεξηνρέο. πγθεθξηκέλα ζηε Θεζζαινλίθε ν ζηαζκόο κέηξεζεο
αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ είλαη από ην 1989 νπόηε ππάξρνπλ από παιηά δεδνκέλα γηα
ζύγθξηζε κε ηα πην πξόζθαηα. ρνιίαζε ην γεγνλόο πσο πην παιηά κεηξνύζαλέιεγραλ- κόλν ηα νιηθά αησξνύκελα ζσκαηίδηα (TSP)- καύξν θαπλό νπόηε κόλν γη’
απηά ππάξρεη ηζηνξηθή βάζε δεδνκέλσλ. Μόλν ζηε Θεζζαινλίθε πνπ ζα Γήκνο είρε
επειημία είραλ αγνξάζεη από πην παιηά όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ θαη ζηελ
Ακεξηθή γηα ηε κέηξεζε ησλ PM2.5 θαη PM10 θαη όρη ησλ νιηθώλ νπόηε γηα ηε
Θεζζαινλίθε δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ειέγμεη θαλείο ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ
ξύπσλ.
Ο θ. Μ. Πεηξαθάθεο από ην Γήκν Θεζζαινλίθεο ζρνιίαζε πάλσ ζηα ιεγόκελα ηνπ
Γξ. Κ. Διεπζεξηάδε πσο κε ηελ νδεγία 2000 ηεο ΔΔ ζηακάηεζαλ νη θνξείο ηνλ
έιεγρν ησλ νιηθώλ ζσκαηηδίσλ θαη μεθίλεζαλ ηηο κεηξήζεηο γηα ηα ΡΜ2.5 θαη ΡΜ10.
Όκσο ηώξα πάιη αιιάδεη απηό θαη μαλαβάδνπλ ζην πξόγξακκα θαη ηηο κεηξήζεηο γηα
ηα νιηθά ζσκαηίδηα.
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Ο θ. Δ. Κνξώλαο, από ην ΣΔΔ Μαγλεζίαο, δήηεζε δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηη είλαη ην
ppm θαη ηη ηα PM2.5 θαη ηα PM10.
Ο Γξ. Διεπζεξηάδεο απάληεζε πσο ην ppm ζεκαίλεη parts per million, απνηειεί
κνλάδα κεξηθνύ όγθνπ. Γείρλνπλ ηνλ όγθν ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ξύπνπ ζε κεγαιύηεξν
κέξνο ζπλνιηθνύ αέξα. Σα ΡΜ απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθό ηνπ κεγέζνπο. Σα ΡΜ 2.5
είλαη ηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα κε δηάκεηξν κηθξόηεξε ησλ 2.5 κηθξόκεηξσλ θαη ηα
ΡΜ10 ηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα κε δηάκεηξν κηθξόηεξε ησλ 10 κηθξόκεηξσλ θαη
εκπεξηέρνπλ θαη ηα ΡΜ2.5.
Η θα. Φ. Σξηαληαθπιιίδνπ, εξγαδόκελε ζην Γήκν Βόινπ, αλαξσηήζεθε αλ ππάξρεη
ην ελδερόκελν λα επηκεξηζηνύλ νη πεγέο ζε Υεηκώλα θαη Καινθαίξη θαη αλ κε βάζε
ην εξγαιείν κπνξείο θάπνηνο λα δεη ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο.
Ο Γξ. Κ. Διεπζεξηάδεο επηζήκαλε πσο ε ρώξα θξίλεηαη ζε εηήζηα βάζε, αλάινγα κε
πόζεο ππεξβάζεηο έθαλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο νπόηε ρξεζηκνπνηνύληαη εηήζηεο
βάζεηο δεδνκέλσλ.
Ο θ. Β. Υαιαζηάξαο, κέινο ηεο Έλσζεο εξγαδνκέλσλ Lafarge-ΑΓΔΣ Ηξαθιήο,
αλαξσηήζεθε αλ κπνξείο λα δξάζεηο άκεζα ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ππεξβάζεηο.
Ο Γξ. K. Διεπζεξηάδεο ηνπνζεηήζεθε ιέγνληαο πσο κε ην εξγαιείν απηό θάλεηο
καθξνπξόζεζκν πξνγξακκαηηζκό. Μπνξείο λα θάλεηο ζελάξηα θαη λα δεηο ηη
επεξεάδεη πεξηζζόηεξν ηνλ ηόπν ζνπ.
Ο θ. M. Πεηξαθάθεο, από ην Γήκν Θεζζαινλίθεο, αλαθέξζεθε ζε θάπνηα
απνηειεζκαηηθά κέηξα πνπ ειήθζεζαλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζεο ηεο πόιεο.
πγθεθξηκέλα ην 1993 κε ην κέηξν ηεο απόζπξζεο ησλ απηνθηλήησλ ζεκεηώζεθε
κείσζε ηεο ξύπαλζεο ζηελ πεξηνρή. πλέρηζε ιέγνληαο πσο ε έθιπζε ηνπ
κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κεηώζεθε κε ηελ είζνδν ησλ θαηαιπηηθώλ απηνθηλήησλ.
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Παξάιιεια ηόληζε όηη πξηλ θαηαζθεπαζηεί ν Πεξηθεξεηαθόο δξόκνο ηεο
Θεζζαινλίθεο όια ηα ακάμηα δηέξρνληαλ από ην θέληξν ελώ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ
Πεξηθεξεηαθνύ δξόκνπ κεηαηνπίζηεθε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θπθινθνξίαο κε
απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζεο ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο.
Ο Γξ. Κ. Διεπζεξηάδεο ηνπνζεηήζεθε πσο ιόγσ ησλ επεξρόκελσλ εθινγώλ ην Open
Forum επηζπεύηεθε παξεθθιίλνληαο από ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία.
Ο θ. Η. Κακπαλόο, εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ιηκέλνο Βόινπ, εμέθξαζε ηελ
απνξία αλ κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE ζα ππάξρεη θάπνηνο γηα λα
ζπληεξεί ηνπο ζηαζκνύο ησλ κεηξήζεσλ θαη λα ελεκεξώλεη ην κεηξών εθπνκπώλ
θαζώο θαη αλ έρνπλ ππνινγηζηεί νη εξγαην-ώξεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα απηή ηε δνπιεηά.
Ο Γξ. Κ. Διεπζεξηάδεο ηνπ απάληεζε πσο ηα όξγαλα ηα πξνζθέξνπλε θαη γηα
θαηλνύξηεο θακπάληεο κεηξήζεσλ. Τπάξρνπλ πξνγξακκαηηζκέλεο θαη After LIFE
δξάζεηο κέηξεζεο εθπνκπώλ. πγθεθξηκέλα αλαθέξζεθε ζε παιηόηεξε θακπάληα
κεηξήζεσλ γηα ινγαξηαζκό ηεο ΑΓΔΣ πνπ είρε δηεμαρζεί ζην Βόιν κε κεηξήζεηο επί
έλα ρξόλν ζε ζηαζκνύο ζηε Γνξίηζα, ζηε Νέα Γεκεηξηάδα, ζηελ Άιιε Μεξηά θαη
ζην θέληξν δείρλνληαο πσο ε ξύπαλζε νθείιεηαη θπξίσο ζηε θπθινθνξία ησλ
απηνθηλήησλ.
Ο θ. Μ. Πεηξαθάθεο απν ην Γήκν Θεζζαινλίθεο πξόζζεζε πσο δελ ππάξρνπλ
ρξήκαηα γηα έξεπλα.
Ο θ. Η. Κακπαλόο, εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ιηκέλνο Βόινπ, αλαξσηήζεθε αλ ε
θαηαζθεπή ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ δξόκνπ ζην Βόιν άιιαμε ην κνληέιν ησλ ξύπσλ ηεο
πόιεο.
Ο Γξ. Κ. Διεπζεξηάδεο απάληεζε πσο απνζπκθνξήζεθε ην θέληξν, κεηαθέξζεθε ε
θίλεζε ζηα πξνάζηηα επνκέλσο θαη νη ξύπνη πνπ νθείινληαη ζηελ θπθινθνξία λα
απμεζνύλ ζηηο πεξηνρέο γύξσ από ηνλ Πεξηθεξεηαθό. Σα δεδνκέλα όκσο δελ
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αιιάδνπλ δξακαηηθά αλά κήλα επνκέλσο κηα ζεηξά κεηξήζεσλ από θάζε επνρή είλαη
επαξθήο γηα ηελ πεξηνρή.
Ο θ. Η. Κακπαλόο, εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ιηκέλνο Βόινπ, έθαλε εξώηεζε
ζρεηηθή κε ηελ επηβάξπλζε ηεο ζσκαηηδηαθήο ξύπαλζεο ηεο πόιεο από ηε
θνξηνεθθόησζε ησλ πινίσλ ζην ιηκάλη.
Ο Γξ. Κ. Διεπζεξηάδεο απάληεζε πσο πην παιηά ήηαλ κεγαιύηεξε ε επηβάξπλζε ζηελ
πνηόηεηα ηνπ αέξα ιόγσ ηεο θίλεζεο ζην ιηκάλη, θάηη πνπ ιόγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο
κεηώζεθε ζεκαληηθά.
Η ζπλάληεζε έθιεηζε κε ηνλ Γξ. Διεπζεξηάδε λα επραξηζηεί ηελ Πεξηθεξεηαθή
Δλόηεηα Μαγλεζίαο θαη πνξάδσλ γηα ηε θηινμελία, θαζώο θαη όινπο ηηο
ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ παξνπζία ηνπο.
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