Δπάση 5: Ανάπτςξη επισειπησιακήρ πλατυόπμαρ - επγαλείος
άσκησηρ πολιτικήρ.
Αλάπηπμε βάζεσλ δεδνκέλσλ εηζόδνπ: Η ηζηνξηθή βάζε δεδνκέλσλ ησλ
ζπγθεληξώζεσλ PM είλαη ήδε πιήξεο, ελώ ε εξγαζία πνπ αθνξά ζηα
ηζηνξηθά δεδνκέλα πεξί ρεκηθήο ζύλζεζεο ησλ PM θαη ζηα απνηειέζκαηα
ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ πεγώλ ζπλερίδεηαη από ην Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. “Γ” θαη ην ΑΠΘ.
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επηρεηξεζηαθή πιαηθόξκα.
Αλάπηπμε ηεο επηρεηξεζηαθήο πιαηθόξκαο: H ΑΞΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΠΔ
έρεη εμεηάζεη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο γηα ηε κνξθή θαη αιιειεπίδξαζε ησλ
ελνηήησλ ηεο επηρεηξεζηαθήο πιαηθόξκαο.
Σνλ Ινύλην, ην Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. “Γ” θαη ε ΑΞΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΠΔ
ζπλαληήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ ζεκαληηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε
ηε κνξθή, ην πεξηερόκελν θαη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα ηεο επηρεηξεζηαθήο
πιαηθόξκαο.
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επηρεηξεζηαθή πιαηθόξκα έρεη πξνρσξήζεη αλαιόγσο. ε επόκελν ζηάδην,
ζα απαηηεζεί αλάδξαζε από ηνπο ππόινηπνπο εηαίξνπο θαη ινηπνύο
ελδηαθεξόκελνπο θνξείο. Έλα ζύληνκν εξσηεκαηνιόγην

ζπληάζζεηαη

πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνύλ νη απόςεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ησλ
ελαπνκεηλάλησλ εηαίξσλ.
Σα θύξηα ζέκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη:
1. Πνηα πξέπεη λα είλαη ηα ζπγθεθξηκέλα ιεηηνπξγηθά ελδερόκελα ηεο
επηρεηξεζηαθήο πιαηθόξκαο;
2. Πνηα είλαη ηα θαζνξηζκέλα επίπεδα ζπγθεληξώζεσλ θαη εθπνκπώλ ησλ
αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ πνπ ζα εηζαρζνύλ;
3. Θα έπξεπε κήπσο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη άιινπ είδνπο δεδνκέλα;
4. Πνηα ζα είλαη ε ρξνληθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ εηζόδνπ;
5. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη γηα πνηα πεξίνδν αλά
πεξηνρή;
6. Πνηα ζα είλαη ε δνκή θαη ε κνξθή ησλ δεδνκέλσλ εηζόδνπ;
7. Θα γίλνπλ κειινληηθέο πξνβνιέο; Πνηεο ππνζέζεηο θαη ζελάξηα ζα
πξέπεη λα εμεηαζηνύλ;

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 3εο ζπλάληεζεο, ε ΑΞΩΝ Πεξηβαιινληηθή ΔΠΔ
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πιαηθόξκα θαη πξνρώξεζε ζε εθηελή ζπδήηεζε κε ηνπο ππόινηπνπο
εηαίξνπο ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξέπεη λα
ηεξεζνύλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζπδεηήζεθε ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν είλαη
θαιύηεξν λα παξνπζηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Δξγαιείνπ Πνιηηηθήο
θαζώο θαη ην θαηά πόζν ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα νη ηειηθνί ρξήζηεο ηνπ
εξγαιείνπ λα παξέκβνπλ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ / ζελάξηα ηνπ Δξγαιείνπ
Πνιηηηθήο.
Η κνξθή θαζώο νη εθαξκνγέο πνπ ζα έρεη ην Δξγαιείν Πνιηηηθήο
ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 1εο ζπλάληεζεο ελεκέξσζεο ησλ
θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ – ππνζηεξίδνπλ ην έξγν, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηελ Αζήλα, ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2011. ηελ ελ ιόγσ ζπλάληεζε
δηαπηζηώζεθαλ θάπνηεο αλάγθεο ησλ θνξέσλ γηα ην Δξγαιείν Πνιηηηθήο,
ελώ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ζπκβάιιεη θαη ε ζπλερήο επηθνηλσλία θαη
ζπλεξγαζία όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ.
Η επηθάλεηα (interface) ηνπ Δξγαιείνπ Πνιηηηθήο έρεη ζρεδηαζηεί θαη
παξνπζηαζηεί από ηελ ΑΞΩΝ Πεξηβαιινληηθή ΔΠΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 4εο
ζπλάληεζεο ηνπ έξγνπ.

