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Δηζαγωγή ζην εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo

To εθπαηδεπηηθό
εθπαηδεπηηθνύ

εγρεηξίδην
παθέηνπ

έξγνπ LitusGo θαη

ην

ηζηνρώξν www.litusgo.eu.

ηνπ LitusGo απνηειεί

πνπ

αλαπηύρζεθε

νπνίν
ν

έξγν

έρεη

ζην

κέξνο

ηνπ

πιαίζην

ηνπ

αλαξηεζεί

LitusGo έρεη

σο

ζηνλ

ζηόρν

ηελ

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ
νπηθώλ Αξρώλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζηα ζέκαηα
πνπ αθνξνύλ ηελ Ξινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε ηεο Οαξάθηηαο Ζώλεο
θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο, ζε ηνπηθό επίπεδν, ησλ επηπηώζεσλ
από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. ν Εγρεηξίδην έρεη ζπνλδπισηή δνκή:
απνηειείηαη από 20 απηνηειείο ελόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ
είηε αλεμάξηεηα, είηε ζην ζύλνιό ηνπο (δίλνληαο ηελ νινθιεξσκέλε
πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο). ν εγρεηξίδην έρεη κεηαθξαζηεί ζηηο
ηέζζεξεηο γιώζζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Ειιεληθή, Αγγιηθή, Λαιηέδηθε
θαη νπξθηθή. Δηαηίζεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: ζε κνξθή wiki ζηνλ
ηζηνρώξν ηνπ LitusGo, ζε dvd θαη ζηελ αλά ρείξαο έληππε κνξθή,
ζηελ νπνία ε θάζε ελόηεηα απνηειεί αλεμάξηεην βηβιηαξάθη θαη ηα 20
βηβιηαξάθηα-ελόηεηεο

ηνπ

θάζε

εγρεηξηδίνπ

πεξηιακβάλνληαη

ζε

ράξηηλε ζήθε.
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πγγξαθείο ηνπ Δγρεηξηδίνπ

To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo αλαπηύρζεθε από ηελ νκάδα
εξγαζίαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ LitusGo:
Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ Ελνηήησλ 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ
ISOTECH Ltd. Ιύξηνη ζπγγξαθείο: Νέληα Θ. Κντδίδνπ, Ονιηηηθόο
Λεραληθόο/

Αθηνκεραληθόο

θαη

Ληράιεο

Θ.

Κντδίδεο,

Τεκηθόο

Λεραληθόο/ Λεραληθόο Οεξηβάιινληνο.
Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ελνηήησλ 3, 4, 5, 10, 11, 15, 20 εξγάζζεθε ε
επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο Οεξηβάιινληνο θαη
Ονιηηηζκνύ/

Οξόγξακκα

ΑΕΘΦΞΠΞ

ΑΘΓΑΘΞ.

Ιύξηνη

ζπγγξαθείο:

Γεσξγία Ιίθνπ, Γεσγξάθνο, Msc Οεξηβαιινληνιόγνο, Σπεύζπλε
Οξνγξάκκαηνο

ΑΕΘΦΞΠΞ

ΑΘΓΑΘΞ,

Αιέμαλδξνο

Λνπηαθηζήο,

Ξηθνλνκνιόγνο Msc Οεξηβαιινληνιόγνο, Κεσλίδαο Ξηθνλνκάθεο,
Δηεζλεηο θ Επξσπαηθεο Ρπνπδεο, ΛΑ International Development.
Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Ελόηεηαο 2 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα
ηνπ Ιέληξνπ Λειεηώλ θαη Έξεπλαο ΑΙΗ. Ιύξηνο Ρπγγξαθέαο:
Ιπξηαθή Δεκεηξίνπ, MSc European Studies. Η ΑΙΗ ήηαλ ππεύζπλε
γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ελνηήησλ, κε ζπληνληζηή ηνλ Ισλζηαληίλν
Γεσξγηάδε (MSc ζηελ Ξινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε Οαξαθηίσλ Ζσλώλ).
ν δεκηνπξγηθό ηεο έληππεο κνξθήο ζρεδηάζηεθε από ηελ Αλαζηαζία
Γεσξγίνπ, απόθνηην Ιαιώλ ερλώλ (MA Sustainable Design).
O Dr Alan Pickaver, εθ κέξνπο ηνπ εηαίξνπ EUCC, ήηαλ ν ππεύζπλνο
γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ.
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Οη Δηαίξνη ηνπ LitusGo:
ν

εηαηξηθό

ζρήκα

απνηειείηαη

από

εθπξνζώπνπο

ησλ

θπξηόηεξσλ

θνηλσληθώλ εηαίξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο:
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, Ρύκβνπινη, ΛΙΞ θαη νπηθέο Αξρέο.

Ρπληνληζηήο / Δηθαηνύρνο:
ISOTECH Ltd. Εξεπλεηέο / Ρύκβνπινη Οεξηβάιινληνο
www.isνtech.com.cy
Ιύπξνο:
Γήκνο Πάθνπ www.pafos.org.cy
ΑΚΣΗ Κέληξν Μειεηώλ θαη Έξεπλαο, www.akti.org.cy
Ειιάδα:
Η

ΔΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Πεξηβάιινληνο

θαη

Πνιηηηζκνύ

www.ellet.gr / Πξόγξακκα ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, www.egaio.gr
ONISIS - Αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ
www.onisis.gr
Λάιηα:
Ο Γήκνο ηνπ Kirkop www.kirkop.gov.mt
Ξιιαλδία:
Οξγαληζκόο EUCC – The Coastal & Marine Union www.eucc.net
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Δλόηεηα 14
Αζηηθή Όριεζε:
Oζκνξύπαλζε, θωηνξύπαλζε, ζέξκν-πγξνξύπαλζε,
ειεθηξνκαγλεηηθή ξύπαλζε, αηζζεηηθή ξύπαλζε, αέξηα
ξύπαλζε

1|

Θεωξεηηθό ππόβαζξν

Λε ηνλ όξν αζηηθή όριεζε ελλννύκε ην ζύλνιν ησλ παξακέηξσλ
πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ κίαο
θνηλόηεηαο, παξεκβαίλνληαο αξλεηηθά ζην κηθξνθιίκα ηνπ ρώξνπ
δηαβίσζήο ηνπο. Οεξηιακβάλεη θάζε ηη πνπ κπνξεί λα κελ είλαη
επράξηζην ζηηο αλζξώπηλεο αηζζήζεηο, κε θπξηόηεξεο παξακέηξνπο
ηηο:

ερνξύπαλζε,

νζκνξύπαλζε,

θσηνξύπαλζε,

ζέξκν-

πγξνξύπαλζε, ειεθηξνκαγλεηηθή ξύπαλζε, αηζζεηηθή ξύπαλζε θαη
αέξηα ξύπαλζε. Ξη παξάκεηξνη ηεο αζηηθήο νριήζεσο δελ απνηεινύλ
θαη’

αλάγθε

άκεζε

επηβαξπληηθή

παξάκεηξν

ηεο

πγεία

ησλ

επεξεαδνκέλσλ. Λπνξεί θαη κόλν λα πξνθαινύλ ελόριεζε.
Η παξνύζα ελόηεηα 14 δελ πεξηιακβάλεη ηνλ ζόξπβν-ερνξύπαλζε, ε
νπνία παξνπζηάδεηαη μερσξηζηά ζηελ ελόηεηα 13.
Οαξά ην γεγνλόο όηη όινη νη άλζξσπνη θάπνηα ζηηγκή, έζησ θαη γηα
κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ζηελ δσή ηνπο έρνπλ βξεζεί αληηκέησπνη κε
θάπνηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ηνπο ελόριεζε θαη ηνπο ράιαζε ηελ
δηάζεζή ηνπο ή ηνπο ζηέξεζε ηελ δπλαηόηεηα απόιαπζεο θάπνηαο
επράξηζηεο ζηηγκήο, νη ηνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο θαη πξνηεξαηόηεηεο
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έρνπλ ζηεξήζεη ηελ απαξαίηεηε νκνγλσκία πνπ απαηηείηαη από ηα
αξκόδηα ζώκαηα ηεο ΕΕ γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο θνηλήο λνκνζεζίαο
πνπ ζα θαζόξηδε έζησ θαη ζε επίπεδν πιαηζίνπ θάπνηεο βαζηθέο αξρέο
δηαρείξηζεο

πεξηπηώζεσλ

αληηκεηώπηζε).

αζηηθήο

Απνηέιεζκα

απηνύ

όριεζεο
είλαη

ε

(επηκέηξεζε

αληηκεηώπηζε

–
ησλ

πεξηπηώζεσλ αζηηθήο όριεζεο ζε θάπνηα θξάηε κέιε ηεο ΕΕ ζε
Εζληθό επίπεδν, κε ηηο αξκνδηόηεηεο εμέηαζεο ηέηνησλ παξαπόλσλ λα
αζθνύληαη

ζπλήζσο

από

ηηο

ηνπηθέο

απηνδηνηθήζεηο

θαη

ζηα

πεξηζζόηεξα λα κελ ππάξρεη θαλέλα ζεζκηθό πιαίζην αληηκεηώπηζεο.
Είλαη γεγνλόο όηη ζηηο πεξηζζόηεξεο λνκνζεζίεο ησλ θξαηώλ κειώλ
θαη

ζπγθεθξηκέλα

ζηνλ

Οεξί

Δήκσλ

(θνηλνηήησλ)

Μόκν,

πεξηιακβάλνληαη πξόλνηεο γηα ηελ δπλαηόηεηα παξέκβαζεο ηόζν ηνπ
Δήκνπ όζν θαη ηεο Αζηπλνκίαο, ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ παξαηεξείηαηθαηαγγέιιεηαη ελόριεζε δεκνηώλ από δξαζηεξηόηεηεο από ηξίηνπο.
Ρπλήζσο δελ θαζνξίδνληαη επαθξηβώο νη παξάκεηξνη αιιά νύηε θαη νη
ηξόπνη επηκέηξεζεο θαη αληηκεηώπηζεο. Απηά παξακέλνπλ ζηελ
δηαθξηηηθή επρέξεηα θάζε ηνπηθή αξρή λα ηηο πξνηείλεη θαη λα ηηο
επηβάιεη. Ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ εμαληιήζεη ην ζύλνιν
ησλ έλδηθσλ κέζσλ ηεο ρώξαο ηνπο έρνπλ νδεγεζεί ζην Επξσπατθό
Δηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, όπνπ ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο
αλαγλσξίζηεθε ε άκεζε δηαζύλδεζε ηεο αζηηθήο όριεζεο κε ηελ
θαηαπάηεζε κίαο ζεηξάο δηαηάμεσλ ηηο ράξηαο ησλ Αλζξσπίλσλ
Δηθαησκάησλ (4).
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Όζν

ηόρνο

απμάλεηαη

ε

ππθλόηεηα

ηνπ

πιεζπζκνύ,

ηδηαίηεξα

ζηηο

κεγαινππόιεηο, ηόζν ζα κεηώλεηαη ν βαζκόο ειεπζεξίαο ηνπ θάζε
θαηνίθνπ (ώζηε λα κελ παξεκβαίλεη ν έλαο θάηνηθνο ζηνλ ηδηαίηεξν
ρώξν ηνπ γείηνλά ηνπ) θαη ηόζν ζα απμάλνληαη νη δηελέμεηο γηα
ζέκαηα αζηηθήο όριεζεο.
Σπάξρεη έλα ζεκαληηθό θελό ζηελ ΕΕ ζην ζέκα ηεο αζηηθήο όριεζεο.
Οαξά ην όηη

πξόθεηηαη γηα έλα ζέκα πνπ επεξεάδεη ην κεγαιύηεξν

κέξνο ησλ Επξσπαίσλ Ονιηηώλ, δελ κπόξεζε λα βξεζεί κία θνηλή
ζπληζηακέλε

κεηαμύ

δεκηνπξγεζνύλ
δηαθξηηηθή

έζησ

επρέξεηα

ησλ

ρσξώλ

κειώλ

θαηεπζπληήξηεο
ηεο

θάζε

ηεο

γξακκέο.

νπηθήο

Αξρήο

ΕΕ

ώζηε

Αθήλεηαη
λα

λα
ζηελ

ρεηξηζηεί

ηα

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη κεηαμύ ησλ πνιηηώλ ηεο, ρσξίο
όκσο πάληα ε νπηθή Αξρή λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο ζε
αλζξώπηλν δπλακηθό θαη κέζα, αιιά νύηε θαη ηελ θαηάξηηζε λα ηα
ρεηξηζηεί. Ρε κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο βόξεησλ θξαηώλ κειώλ, έρεη
δεκηνπξγεζεί γηα θάπνηεο από ηηο παξακέηξνπο ηεο αζηηθήο όριεζεο
ζρεηηθή Εζληθή λνκνζεζία (π.ρ. νζκέο/ νζκνξύπαλζε ζηε Ρνπεδία).
To LitusGo κε απηή ηε ζεκαηηθή ελόηεηα θάλεη κηα πξνζπάζεηα λα
ππνζηεξίμεη ηηο ηνπηθέο αξρέο ζηελ θαηάξηηζή ηνπο θαη ζηελ
αλάπηπμε δεμηνηήησλ, γηα λα κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ηέηνηα
πξνβιήκαηα αζηηθήο όριεζεο κε επάξθεηα ή ηνπιάρηζηνλ κε θάπνηα
γλώζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο.
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Πξνβιήκαηα

Η θαηνηθία απνηειεί γηα θάζε άλζξσπν έλα πνιύ ηδηαίηεξν ρώξν πνπ
ζα

πξέπεη

θαη'

ειάρηζην

λα

ηνπ

πξνζθέξεη

ηελ

δπλαηόηεηα

μεθνύξαζεο θαη εξεκίαο. Ιάζε ηη εμσγελέο πνπ παξεκβαίλεη ζε απηό
ην ηόζν ζεκαληηθό κηθξνθιίκα θαη ηηο αλζξώπηλεο αηζζήζεηο, κπνξεί
λα δηαηαξάμεη ηελ ςπρηθή εξεκία θαη σο εθ ηνύηνπ ηελ βαζηθή ρξήζε
ηνπ ρώξνπ γηα εξεκία θαη μεθνύξαζε. α πην θάησ παξαδείγκαηα
είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηέηνησλ εμσγελώλ παξεκβάζεσλ:
Φωηνξύπαλζε: Λπνξώ λα θάλσ θάηη γηα ηνλ ηνπο πξνβνιείο
αζθαιείαο πνπ θσηίδνπλ πεξηκεηξηθά ην ζπίηη ηνπ γείηνλά κνπ θαη κε
ηπθιώλνπλ όηαλ θάζνκαη ην βξάδπ λα εξεκήζσ ζηελ βεξάληα κνπ;
Οζκνξύπαλζε: Ξη κπξσδηέο από ηελ θακηλάδα ηεο ηαβέξλαο ηεο
γεηηνληάο πνιύ ζπρλά θηάλνπλ ζην ζπίηη κνπ θαη δελ κε αθήλνπλ λα
απνιαύζσ ην θαγεηό κνπ, ελώ όια κνπ ηα ξνύρα θαη ην ζπίηη κπξίδεη
ζπλερώο ςεηό ζνπβιάθη. Οσο ζηνηρεηνζεηώ θαη αληηκεησπίδσ ην
δήηεκα;
Αέξηα ξύπαλζε: Εγθαηαιείπσ ην ζπίηη κνπ κε ην αζζκαηηθό κνπ
παηδάθη θάζε θνξά πνπ ν γείηνλάο κνπ απνθαζίδεη λα ςεθάζεη ην
θάζε είδνο δέλδξνπ από ηηο δεθάδεο πνπ έρεη ζηελ απιή ηνπ. Όια ηα
δειεηήξηα ηα θέξλεη ν αέξαο ζην ζπίηη κνπ. η κπνξεί λα γίλεη;
Θέξκν-πγξό ξύπαλζε (δείθηεο άλεζεο): ν θεληξηθό θιηκαηηζηηθό
ζύζηεκα ηνπ γείηνλά κνπ ξίρλεη όιε ηελ ζεξκόηεηα πνπ απάγεη θαηά
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζην παξάζπξν ηνπ παηδηνύ κνπ πνπ ιόγσ
πξνβιήκαηνο

άζζκαηνο,

ηνπ

ην

θξαηάκε
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απνθεύγνληαο λα ην θιηκαηίζνπκε. Οόζε ζεξκόηεηα δηθαηνύηαη λα
κνπ ζηέιλεη ν γείηνλαο ζην ζπίηη κνπ;
Ηιεθηξνκαγλεηηθή ξύπαλζε: Έρεη ηνπνζεηεζεί ζηελ απέλαληη
πνιπθαηνηθία θαη είλαη ζηξακκέλε πξνο ηελ νηθία κνπ κία θεξαία
θηλεηήο ηειεθσλίαο; Οόζε παξέκβαζε ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ
ζα πξέπεη λα αλερηώ κέζα ζην ζπίηη κνπ δεδνκέλεο ηεο παξνπζίαο
ηνπ λενγέλλεηνπ παηδηνύ κνπ θαη ηη κπνξώ λα θάλσ;
Αηζζεηηθή ξύπαλζε: Ξ γείηνλάο κνπ έρεη καλία λα καδεύεη
παιηνζίδεξα ζηελ απιή ηνπ δεκηνπξγώληαο κηα αζρήκηα πνπ κε θάλεη
λα ληξέπνκαη λα θαιέζσ θίινπο κνπ ζην ζπίηη. ώξα ηειεπηαία
κάιηζηα απνθάζηζε λα βάςεη ην ζπίηη ηνπ ξόδ. Δηθαηνύηαη λα θάλεη όηη
ζέιεη εληόο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ ζπηηηνύ ηνπ;
α πην πάλσ είλαη κεξηθά ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα θαζεκεξηλώλ
πξνβιεκάησλ

αζηηθήο

όριεζεο

ησλ

επξσπαίσλ

πνιηηώλ

πνπ

θαινύληαη νη ηνπηθέο αξρέο λα αληηκεησπίζνπλ. Ονηέο νη δηαδηθαζίεο
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ; ί
κεζνδνινγίεο θαη ηη κέζα ζε αλζξώπηλν δπλακηθό θαη νξγαλνινγία
ρξεηάδνληαη γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί επαξθώο κία πεξίπησζε αζηηθήο
όριεζεο;
Οην θάησ έζησ θαη ζπλνπηηθά ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα απαληεζνύλ ηα
εξσηήκαηα

απηά

θαη

λα

δνζνύλ

παξαδείγκαηα

επηηπρεκέλσλ

παξεκβάζεσλ.
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Πώο αληηκεηωπίδνπκε ην πξόβιεκα

Ρην θεθάιαην απηό δίλνληαη επηγξακκαηηθά ζηνηρεία ησλ κεζόδσλ
πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε παξαπόλσλ αζηηθήο όριεζεο θαη
ζηνηρεία γηα ηνλ ηξόπν κέηξεζεο ηεο θάζε παξακέηξνπ αζηηθήο
όριεζεο (πνπ είλαη παξάκεηξνη ηδηαίηεξα δύζθνιεο λα κεηξεζνύλ θαη
λα πνζνηηθνπνηεζνύλ.
Δθπαίδεπζε/θαηάξηηζε:
Είλαη

ζεκαληηθό νη

νπηθέο Αξρέο λα

νξγαλώζνπλ δνκεκέλεο

εθπαηδεύζεηο θαηάξηηζεο, κε εθπαίδεπζε ζην πεδίν, ππαιιήισλ ηνπο
αιιά θαη ληόπησλ κεραληθώλ νη νπνίνη ζα κπνξνύζαλ λα αλαπηύμνπλ
ηε ζπγθεθξηκέλε εμεηδίθεπζε θαη ζα κπνξέζνπλ λα ειέγμνπλ ηηο
πεξηπηώζεηο αζηηθήο όριεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπο.
Δθζηξαηείεο ελεκέξωζεο:
Ξη νπηθέο Αξρέο πξέπεη λα νξγαλώζνπλ εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο
ηόζν γηα ην πνηεο είλαη νη παξάκεηξνη ηεο αζηηθήο όριεζεο, πσο
επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπ πνιίηε, ηη κπνξεί λα θάλεη ν
πνιίηεο γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ θαιή πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπ θαη ηη
κπνξεί λα θάλεη απηόο πνπ δεκηνπξγεί ηελ νριεξία, γηα λα ηελ
πεξηνξίζεη. Ληα ηέηνηα εθζηξαηεία ζα βνεζνύζε ηνπο πνιίηεο, αθνύ ηα
ζέκαηα ηεο αζηηθήο όριεζεο είλαη αθόκα ζρεηηθά άγλσζηα.
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Μέζνδνη αληηκεηώπηζεο:
 πγθξηηηθή

κέζνδνο:

Λία

από

ηηο

πιένλ

δηαδεδνκέλεο

πξνζεγγίζεηο πνπ ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί ζην ζύλνιν ησλ
παξακέηξσλ αζηηθήο όριεζεο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα,
είλαη ε ζπγθξηηηθή κέζνδνο: πνηά ε θαηάζηαζε-επίπεδνέληαζε ηεο παξακέηξνπ δπλεηηθήο όριεζεο (π.ρ νζκήο)
ζε κηα νηθία-απνδέθηε πξηλ ηελ ππό κειέηε εμωγελή
παξέκβαζε θαη πωο κεηά ηελ παξνπζία ηεο. Λε ηνλ
ζπγθξηηηθό απηό ηξόπν θαζνξίδεηαη ε θαζαξή (net) ζπλεηζθνξάπαξέκβαζε

ηεο

εμσγελνύο

πεγήο

εθπνκπήο

ηεο

εθάζηνηε

παξακέηξνπ πξνο ηελ νηθία αλαθνξάο-απνδέθηε. Γλσξίδνληαο ην
επίπεδν παξέκβαζεο, γίλεηαη ρξήζε εξεπλώλ-βάζεσλ δεδνκέλσλ
(ζπλήζσο δηεζλνύο εκβέιεηαο) κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα
θξηζεί θαηά πόζν ην επίπεδν παξέκβαζεο ζπληζηά πξόβιεκα
όριεζεο γηα ηνλ παξαπνλνύκελν απνδέθηε ή κε.
 Καζνξηζκόο επηπέδνπ- νξίνπ όριεζεο: Η δεύηεξε πνιύ πην
απιή από ηελ πξώηε θαη πεξηζζόηεξν δηαδεδνκέλε κέζνδνο
πξνζέγγηζεο ζεκάησλ αζηηθήο όριεζεο, αθνξά ζηνλ θαζνξηζκό
ελόο ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ-νξίνπ γηα θάζε παξάκεηξν, ην
νπνίν θξίλεηαη σο αλεθηό θαη κε νριεξό γηα ηνλ κέζν θάηνηθν.
Οέξαλ ηνπ νξίνπ απηνύ θάζε εμσγελήο πεγή εθπνκπήο θξίλεηαη
σο ελνριεηηθή.
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Ιξίλεηαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη γηα ηνλ παξόλ θείκελν, ηίζεηαη σο
παξαδνρή όηη κία πεξίπησζε αζηηθήο όριεζεο πεξηιακβάλεη πάληα
ηελ παξνπζία ελόο αλζξώπνπ ν νπνίνο ελνριείηαη θαη ν νπνίνο
πξνβαίλεη ζε επίζεκε θαηαγγειία πξνο ηηο αξκόδηεο απηέο γηα ηελ ελ
ιόγσ ελόριεζε.

Γηα ηνλ ιόγν απηό, κία ππαίζξηα ζπλαπιία, πνπ αλαθνηλώλεηαηδηνξγαλώλεηαη από ηνλ νηθείν Δήκν ζην πιαίζην ηελ εηήζηαο
πνιηηηζηηθήο εβδνκάδαο, όπνπ ζηελ πεξηνρή ζηήλνληαη θαη ςεζηαξηέο
πνπ ςήλνπλ δηάθνξα, δύζθνια κπνξεί λα θαηαγγειζεί σο ελνριεηηθή
γηα νζκέο ή θσηνξύπαλζε θαη λα παξέκβεη ε αζηπλνκία γηα ηνλ
ηεξκαηηζκό ηεο. Εμαηξνύληαη νη πεξηπηώζεηο όπνπ ν ρώξνο θηινμελεί
ζε κεγάιε ζπρλόηεηα δπλεηηθά νριεξέο δξαζηεξηόηεηεο, νπόηε θαη ε
γεηηληάδνπζα πεξηνρή ζα κπνξνύζε λα πξνβεί ζε παξαζηάζεηο γηα
δηνξζσηηθέο δξάζεηο πξνο ηνλ νηθείν Δήκν.

Ρε όηη αθνξά ηηο πιένλ ζπλεζηζκέλεο πεξηπηώζεηο παξαπόλσλ
αζηηθήο όριεζεο, απηέο αθνξνύλ θαηνίθνπο-απνδέθηεο νη νπνίνη
ελνρινύληαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε από κία εμσγελή πεγή εθπνκπήο
ζνξύβνπ. Ρπγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν ηνπ πξνβιήκαηνο (3)
παξνπζηάζηεθαλ

ελδεηθηηθά-ζπλήζε

παξαδείγκαηα

γηα

θάζε

παξάκεηξν όριεζεο, ελώ ζηελ αξρή ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ
παξνπζηάζηεθε ε γεληθή αξρή ζύγθξηζεο ηεο θαηάζηαζεο πνπ δηαβηεί
έλαο πνιίηεο πξηλ θαη κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο πεγήο
όριεζεο, σο ηνλ βέιηηζην ηξόπν αμηνιόγεζεο ηνπ επηπέδνπ όριεζεο.
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Οην θάησ δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξόπν κέηξεζεο ηεο θάζε
παξακέηξνπ ώζηε λα θαηαζηεί θαηαλνεηό όηη θάζε κία από ηηο
παξακέηξνπο

ηεο

αζηηθήο

όριεζεο

κπνξεί

λα

κεηξεζεί,

πνζνηηθνπνηεζεί θαη ζηνηρεηνζεηεζεί ώζηε λα ιακβάλνληαη πάληα από
ηελ νπηθή Αξρή απνθάζεηο ζηελ βάζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ
ζηνηρείσλ:
Φωηνξύπαλζε: ε κέηξεζε γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θσηόκεηξνπ. α
απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο κπνξνύλ λα εθθξαζηνύλ ζε κνλάδεο: η)
Ιαληέια ή Ιεξίν γηα ηε κέηξεζε ηεο έληαζεο ηεο θσηεηλήο
αθηηλνβνιίαο, ηη) ζε ινύκελ γηα κέηξεζε ηεο θσηεηλήο ξνήο θαη ηηη) ζε
ινύμ σο κνλάδα κέηξεζεο ηεο θσηεηλόηεηαο.

Δηθόλα 1. Οαξάδεηγκα απινύ θσηόκεηξνπ ηεο εηαηξείαο Pro-Lite Technology

Θεξκνξύπαλζε: ρξεζηκνπνηείηαη όξγαλν ηαπηόρξνλεο κέηξεζεο θαη
αλάιπζεο πγξαζίαο, ζεξκνθξαζίαο, θαηεύζπλζεο θαη έληαζεο αλέκνπ
γηα απηόκαηε εμαγσγή ηνπ δείθηε ζεξκηθήο άλεζεο,
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Δηθόλα 2. Οαξάδεηγκα νξγάλνπ“Heat Stress” ηεο εηαηξείαο P.T. Has Environmental.

Oζκνξύπαλζε: γίλεηαη εθαξκνγή ηεο νιθαθηνκεηξηθήο δηαδηθαζίαο
κε ηελ ρξήζε νιθαθηνκέηξνπ θαη γηα ηελ αέξηα ξύπαλζε γίλεηαη
κέηξεζε ηεο αλακελόκελεο ρεκηθήο νπζίαο κε ην αλάινγν όξγαλν
κέηξεζεο.

Ορ

αλ

είλαη

ρεκηθά

ςεθαζκνύ

ζα

είλαη

αέξηνο

ρξσκαηνγξάθνο. Αλ είλαη κπνγηέο ζα κπνξνύζε λα είλαη έλα
κεηξεηήο ηνληζκνύ θιόγαο (Flame Ionization Detector FID or PID).

Δηθόλα 3. Οαξάδεηγκα νιθαθηνκεηξηθήο δηάηαμεο από ηελ εηαηξεία Odotech.
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Hιεθηξνκαγλεηηθή Aθηηλνβνιία (ΗΑ): Αθνινπζνύληαη δηεζλή
πξόηππα αλάινγα κε ηελ πεγή εθπνκπήο θαη ηνλ απνδέθηε (ζρνιεία,
εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, λνζνθνκεία θαη βξέθε, θιπ). Ρπλήζσο ε
κνλάδα κέηξεζεο είλαη ην W/m2

Δηθόλα 4. Οαξάδεηγκα κεηξεηή ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ ηεο εηαηξείαο Narda

Αηζζεηηθή ξύπαλζε: παξά ην όηη δελ ππάξρεη επίζεκε δνκεκέλε
θαη

ζεζκνζεηεκέλε

δηαδηθαζία

πνζνηηθήο

επηκέηξεζεο,

θάπνηεο

γεληθέο αξρέο ζηελ θάζε ρώξα, επηηξέπνπλ ηελ παξέκβαζε ησλ
ηνπηθώλ αξρώλ ηόζν ζε δεκόζηνπο ρώξνπο όζν θαη εληόο ηδηόθηεησλ
ηεκαρίσλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, δείηε ην θεθάιαην ηνπ
LitusGo γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ηνπίνπ.
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Βηβιηνγξαθία / Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο:

Γηαδηθηπαθέο πεγέο:
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4:EN:PDF
2.

http://staff.washington.edu/rneitzel/standards.htm

3.
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