Δπάζη 6: Ανάπηςξη και εθαπμογή μιαρ διαδικαζίαρ άμεζηρ
αλληλεπίδπαζηρ μεηαξύ ηων εηαίπων ηος ππογπάμμαηορ και
ηων ζςμμεηεσόνηων θοπέων.
Ο ππεύζπλνο ηνπ έξγνπ έρεη ήδε επίζεκα αλαθνηλώζεη θαη ηνπο πέληε
ελδηαθεξόκελνπο

θνξείο

(Τπνπξγείν

Πεξηβάιινληνο,

Δλέξγεηαο

θαη

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Μαγλεζίαο θαη πνξάδωλ,
ύλδεζκνο

21

ΟΣΑ

Αηηηθήο,

Γήκνο

Θεζζαινλίθεο

θαη

ύλδεζκνο

Δηζαγωγέωλ Απηνθηλήηωλ) ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ACEPT-AIR.
Δπηπξνζζέηωο, έρεη ζπλαληεζεί αξθεηέο θνξέο κε αληηπξνζώπνπο ηνπ
Τπνπξγείνπ

Πεξηβάιινληνο,

Δλέξγεηαο

θαη

Κιηκαηηθήο

Αιιαγήο,

πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ ηα ζέκαηα θιεηδηά θαη νη εηδηθέο αλάγθεο
δηαρείξηζεο

ζε

ζρέζε

κε

ηελ

εθαξκνγή

κηαο

νινθιεξωκέλεο

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πνηόηεηα ηεο αηκόζθαηξαο. Δπίζεο, ην
ΑΠΘ θαη ην ΠΘ έρνπλ έξζεη, αληίζηνηρα, ζε επαθή κε ην Γήκν
Θεζζαινλίθεο θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Μαγλεζίαο θαη Β. πνξάδωλ
(πξώελ Ννκαξρία Μαγλεζίαο).
Σν αξρηθό ζρέδην γηα νξγάλωζε κηαο ελεκεξωηηθήο ζπλάληεζεο ζην πιαίζην
ηνπ

3νπ

International

Conference

on

Environmental

Management,

Engineering, Planning and Economics (CEMEPE, 19-24 Ινπλίνπ 2011,
θηάζνο) αθπξώζεθε ιόγω ηεο πεξηνξηζκέλεο ζπκκεηνρήο από ηελ πιεπξά
ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ. Οη εηαίξνη έρνπλ ζπδεηήζεη κεξηθά αξρηθά ζέκαηα κε
θάζε ελδηαθεξόκελν κεκνλωκέλα θαη έλα λέν ελεκεξωηηθό ζεκηλάξην
πξνγξακκαηίδεηαη ζε κηα πην θεληξηθή πεξηνρή (Αζήλα) ην Γεθέκβξην ηνπ
2011.
Καηά ηηο πεξηόδνπο κεηξήζεωλ πεδίνπ, ην Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. “Γ” θαη ην ΑΠΘ είραλ
ηε δπλαηόηεηα λα ζπλαληεζνύλ θαη λα ζπλεξγαζηνύλ ζηελά κε ην
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ην ύλδεζκν
ηωλ 21 Σνπηθώλ Απηνδηνηθήζεωλ ηεο Βνξεηναλαηνιηθήο Αζήλαο θαη ην Γήκν

Θεζζαινλίθεο. Οη ηξεηο ελδηαθεξόκελνη βνήζεζαλ ζηα ζέκαηα επηινγήο
ηνπνζεζίαο/πξνεηνηκαζίαο θαη ήηαλ ππό ζπλερή ελεκέξωζε επί ηεο
πξνόδνπ ηωλ πεξηόδωλ κεηξήζεωλ. Δπίζεο, ην Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. “Γ” έρεη έξζεη ζε
επαθή

κε

ην

ύλδεζκν

ηωλ

21

Σνπηθώλ

Απηνδηνηθήζεωλ

ηεο

Βνξεηναλαηνιηθήο Αζήλαο γηα λα εμεηαζηεί ην ελδερόκελν νξγάλωζεο
βξαρπρξόληωλ κεηξήζεωλ ζε έλαλ αξηζκό δήκωλ. Απμεκέλν ελδηαθέξνλ
ππήξμε από ηελ πιεπξά ηωλ δήκωλ θαη έηζη ην Mobilab ρξεζηκνπνηήζεθε
πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζνύλ κεηξήζεηο ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο
πεξηνρέο.
Δπηπιένλ, ν ππεύζπλνο ηνπ έξγνπ έρεη ζπλαληεζεί αξθεηέο θνξέο κε
αληηπξνζώπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ ηα ζέκαηα θιεηδηά θαη νη εηδηθέο
αλάγθεο δηαρείξηζεο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή κηαο νινθιεξωκέλεο
πεξηβαιινληηθήο

πνιηηηθήο

γηα

ηελ

πνηόηεηα

ηεο

αηκόζθαηξαο.

Οη

ζπλαληήζεηο απηέο έρνπλ παξάγεη ρξήζηκν πιηθό γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
εξγαιείνπ πνιηηηθήο.
Σν ΔΚΔΦΔ ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ θαη ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο έρνπλ μεθηλήζεη
ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ νξγάλωζε ηεο 1εο ζπλάληεζεο πιεξνθόξεζεο γηα
ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ-ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ACEPT-AIR. O
ύλδεζκνο ηωλ 21 Σνπηθώλ Απηνδηνηθήζεωλ ηεο Βνξεηναλαηνιηθήο Αζήλαο
έρεη πξνζθεξζεί λα πξνζθέξεη ην ρώξν (Γήκνο Υαιαλδξίνπ) ζηνλ νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλάληεζε, ε νπνία έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηηο
14/12/2011. Οη πξνζθιήζεηο γηα ηε ζπλάληεζε έρνπλ εηνηκαζηεί θαη ζα
ζηαινύλ ζε όινπο ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν θαζώο θαη ζε
άιινπο ελδηαθεξόκελνπο.
Η 1ε ζπλάληεζε πιεξνθόξεζεο γηα ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλππνζηεξίδνπλ ην έξγν ACEPT-AIR πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14/12/2011, ζην
Γήκν

Υαιαλδξίνπ

ζηελ

Αζήλα.

ηε

ζπλάληεζε

παξεπξέζεζαλ

αληηπξόζωπνη από ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο, από ηνπο Γήκνπο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηωλ Αζελώλ, από ην

Γήκν

Θεζζαινλίθεο

θαζώο

θαη

από

ηελ

Πεξηθέξεηα

Θεζζαιίαο

-

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Μαγλεζίαο θαη πνξάδωλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπλάληεζεο νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ παξνπζίαζαλ ηνπο θύξηνπο ζηόρνπο θαη
δξάζεηο ηνπ έξγνπ, ηα αξρηθά απνηειέζκαηα ηεο ζεξηλήο θακπάληαο
κεηξήζεωλ θαη ηηο ελεκεξωκέλεο απνγξαθέο εθπνκπώλ. ηε ζπλέρεηα
αθνινύζεζε ζπδήηεζε αλάκεζα ζηνπο εηαίξνπο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο
θνξείο, ζρεηηθά κε απνηειέζκαηα θαζώο θαη ην ξόιν ηωλ δεύηεξωλ ζηελ
εθαξκνγή ηνπ έξγνπ.
Σν ΔΚΔΦΔ ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ βξίζθεηαη ζε επηθνηλωλία κε ην ύλδεζκν ηωλ 21
Σνπηθώλ Απηνδηνηθήζεωλ ηεο Βνξεηναλαηνιηθήο Αζήλαο γηα ηελ βέιηηζηε
θαηαλνκή - νξγάλωζε ηωλ κεηξήζεωλ κε ην θηλεηό ζπλεξγείν (Mobilab)
ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηωλ Αζελώλ. Δπηπιένλ ην ΔΚΔΦΔ ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ θαη
ην ΑΠΘ βξίζθεηαη ζε επηθνηλωλία κε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ρεηκεξηλήο
θακπάληαο κεηξήζεωλ αηωξνύκελωλ ζωκαηηδίωλ PM10 PM2.5 ζηηο 2 πόιεηο.
Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ είλαη ζε δηαξθή επηθνηλωλία κε ηνπ θνξείο πνπ
ππνζηεξίδνπλ ην έξγν ACEPT-AIR ελεκεξώλνληάο ηνπο γηα ηελ πνξεία ηνπ.

