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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
Ρν

έξγν

έρεη

ζην

κέξνο

ηνπ

πιαίζην

ηνπ

αλαξηεζεί

LitusGo έρεη

σο

ζηνλ

ζηόρν

ηελ

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ
Ρνπηθώλ Αξρώλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζηα ζέκαηα
πνπ αθνξνύλ ηελ Νινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηεο Ξαξάθηηαο Εώλεο
θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο, ζε ηνπηθό επίπεδν, ησλ επηπηώζεσλ
από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ρν Δγρεηξίδην έρεη ζπνλδπισηή δνκή:
απνηειείηαη από 20 απηνηειείο ελόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ
είηε αλεμάξηεηα, είηε ζην ζύλνιό ηνπο (δίλνληαο ηελ νινθιεξσκέλε
πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο). Ρν εγρεηξίδην έρεη κεηαθξαζηεί ζηηο
ηέζζεξεηο γιώζζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Διιεληθή, Αγγιηθή, Καιηέδηθε
θαη Ρνπξθηθή. Γηαηίζεηαη 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 Δλνηήησλ 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ
ISOTECH Ltd. Θύξηνη ζπγγξαθείο: Μέληα Η. Ιντδίδνπ, Ξνιηηηθόο
Κεραληθόο/

Αθηνκεραληθόο

θαη

Κηράιεο

Η.

Ιντδίδεο,

Σεκηθόο

Κεραληθόο/ Κεραληθόο Ξεξηβάιινληνο.
Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ελνηήησλ 3, 4, 5, 10, 11, 15, 20 εξγάζζεθε ε
επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ξεξηβάιινληνο θαη
Ξνιηηηζκνύ/

Ξξόγξακκα

ΑΔΗΦΝΟΝ

ΑΗΓΑΗΝ.

Θύξηνη

ζπγγξαθείο:

Γεσξγία Θίθνπ, Γεσγξάθνο, Msc Ξεξηβαιινληνιόγνο, πεύζπλε
Ξξνγξάκκαηνο

ΑΔΗΦΝΟΝ

ΑΗΓΑΗΝ,

Αιέμαλδξνο

Κνπηαθηζήο,

Νηθνλνκνιόγνο Msc Ξεξηβαιινληνιόγνο, Ιεσλίδαο Νηθνλνκάθεο,
Γηεζλεηο θ Δπξσπαηθεο Ππνπδεο, ΚΑ International Development.
Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Δλόηεηαο 2 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα
ηνπ Θέληξνπ Κειεηώλ θαη Έξεπλαο ΑΘΡΖ. Θύξηνο Ππγγξαθέαο:
Θπξηαθή Γεκεηξίνπ, MSc European Studies. Ζ ΑΘΡΖ ήηαλ ππεύζπλε
γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ελνηήησλ, κε ζπληνληζηή ηνλ Θσλζηαληίλν
Γεσξγηάδε (MSc ζηελ Νινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Ξαξαθηίσλ Εσλώλ).
Ρν δεκηνπξγηθό ηεο έληππεο κνξθήο ζρεδηάζηεθε από ηελ Αλαζηαζία
Γεσξγίνπ, απόθνηην Θαιώλ Ρερλώλ (MA Sustainable Design).
O Dr Alan Pickaver, εθ κέξνπο ηνπ εηαίξνπ EUCC, ήηαλ ν ππεύζπλνο
γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ.

www.litusgo.eu

5

Οη Δηαίξνη ηνπ LitusGo:
Ρν

εηαηξηθό

ζρήκα

απνηειείηαη

από

εθπξνζώπνπο

ησλ

θπξηόηεξσλ

θνηλσληθώλ εηαίξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο:
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, Πύκβνπινη, ΚΘΝ θαη Ρνπηθέο Αξρέο.

Ππληνληζηήο / Γηθαηνύρνο:
ISOTECH Ltd. Δξεπλεηέο / Πύκβνπινη Ξεξηβάιινληνο
www.isνtech.com.cy
Θύπξνο:
Γήκνο Πάθνπ www.pafos.org.cy
ΑΚΣΗ Κέληξν Μειεηώλ θαη Έξεπλαο, www.akti.org.cy
Διιάδα:
Η

ΔΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Πεξηβάιινληνο

θαη

Πνιηηηζκνύ

www.ellet.gr / Πξόγξακκα ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, www.egaio.gr
ONISIS - Αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ
www.onisis.gr
Κάιηα:
Ο Γήκνο ηνπ Kirkop www.kirkop.gov.mt
Νιιαλδία:
Οξγαληζκόο EUCC – The Coastal & Marine Union www.eucc.net
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Δλόηεηα 9
Αέξηα Ρύπαλζε

1|

Θεωξεηηθό ππόβαζξν

Πύκθσλα

κε

ηελ

πεξεζία

Ξξνζηαζίαο

Ξεξηβάιινληνο

ηεο

Απζηξαιίαο (1), «σο αέξηα ξύπαλζε νξίδεηαη ε παξνπζία αεξίσλ,
ζθόλεο, θαπλνύ θαη νζκώλ ζηελ αηκόζθαηξα, ζε ζπγθεληξώζεηοπνζόηεηεο δπλεηηθά επηβιαβείο ζηελ πγεία ή ηηο αλέζεηο ησλ
αλζξώπσλ, θαη ησλ δώσλ ή αθόκα θαη δπλεηηθά δεκηνγόλεο ζηα θπηά
θαη ηα άςπρα αληηθείκελα».
Νη νπζίεο πνπ είλαη ε αηηία ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαινύληαη
ξύπνη. Νη ξύπνη πνπ εθπέκπνληαη απεπζείαο ζηελ αηκόζθαηξα από
κία πεγή, νλνκάδνληαη πξσηνγελείο ξύπνη (π.ρ. κνλνμείδην ηνπ
άλζξαθα θαη δηνμείδην ηνπ ζείνπ). Δλώ απηνί πνπ ζρεκαηίδνληαη από
ρεκηθέο αληηδξάζεηο θαη κεηαηξνπέο πξσηνγελώλ ξύπσλ νλνκάδνληαη
δεπηεξνγελείο ξύπνη. Πηελ κεζόγεην ιόγσ ηεο κεγάιεο ειηνθάλεηαο,
ε ζπρλή

δεκηνπξγία θσηνρεκηθνύ λέθνπο απνηειεί παξάδεηγκα

δεπηεξνγελνύο ξύπαλζεο.
H Δπξσπατθή Έλσζε πξνζεγγίδεη ην ζέκα ηεο Αέξηαο Ούπαλζεο κέζα
από ην θεληξηθό ηεο λνκνζέηεκα, ηελ «Νδεγία 2008/50/ΔΘ ηνπ
Δπξσπατθνύ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Καΐνπ 2008
γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα θαη θαζαξόηεξν αέξα γηα
ηελ Δπξώπε». Πηελ νδεγία απηή δίδνληαη νη πην θάησ νξηζκνίιεμηιόγην:
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 Αηκνζθαηξηθόο

αέξαο:

ν

αέξαο

ηεο

ηξνπόζθαηξαο

ζηνπο

εμσηεξηθνύο ρώξνπο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ αέξα ζηνπο ρώξνπο
εξγαζίαο όπσο νξίδνληαη ζηελ νδεγία 89/654/ΔΝΘ.
 Νξηαθή

ηηκή:

επίπεδν

θαζνξηδόκελν

βάζεη

επηζηεκνληθώλ

γλώζεσλ, κε ζθνπό λα απνθεύγνληαη, λα πξνιακβάλνληαη ή λα
κεηώλνληαη νη επηβιαβείο επηπηώζεηο ζηελ αλζξώπηλε πγεία θαη/ή
ζην ζύλνιν ηνπ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν πξέπεη λα επηηεπρζεί
εληόο δεδνκέλεο πξνζεζκίαο ρσξίο ελ ζπλερεία ππεξβάζεηο.
 Ρηκή ζηόρνο: επίπεδν θαζνξηδόκελν κε ζθνπό λα απνθεύγνληαη,
λα πξνιακβάλνληαη ή λα κεηώλνληαη νη επηβιαβείο επηπηώζεηο
ζηελ αλζξώπηλε πγεία θαη/ή ζην ζύλνιν ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ
επηηπγράλεηαη θαηά ην δπλαηόλ εληόο δεδνκέλεο ρξνληθήο
πεξηόδνπ
 Όξην ελεκέξσζεο: ην επίπεδν πέξαλ ηνπ νπνίνπ, αθόκα θαη ε
ζύληνκε έθζεζε εγθπκνλεί, γηα ηδηαίηεξα επαίζζεηεο νκάδεο ηνπ
πιεζπζκνύ, θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία κε απνηέιεζκα
λα θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε άκεζε θαη θαηάιιειε πιεξνθόξεζε.
 Όξην ζπλαγεξκνύ: ην επίπεδν πέξαλ ηνπ νπνίνπ ππάξρεη
θίλδπλνο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία ηνπ πιεζπζκνύ ελ γέλεη
ύζηεξα από ζύληνκε έθζεζε θαη θαηά ηε δηαπίζησζε ηνπ νπνίνπ
ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα ιακβάλνπλ άκεζα κέηξα.
 Θξίζηκν επίπεδν: επίπεδν θαζνξηδόκελν βάζεη επηζηεκνληθώλ
γλώζεσλ, ε ππέξβαζε ηνπ νπνίνπ ελδέρεηαη λα ζπλεπάγεηαη
άκεζεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο γηα νξηζκέλνπο ππνδνρείο όπσο ηα
δέλδξα, άιια θπηά ή ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, όρη όκσο θαη γηα
ηνλ άλζξσπν.
Ξέξαλ

ηεο

πξναλαθεξνκέλεο

λνκνζεζίαο,

ζηνλ

ηζηνρώξν

ηεο

Έπξσπατθήο Έλσζεο (2), κπνξεί θαλείο λα βξεη ην ζύλνιν ησλ
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λνκνζεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε (1).
Ξεξηιακβάλνληαη όιεο νη πεγέο εθπνκπήο ξύπσλ όπσο ε απηνθίλεζε
θαη άιια κέζα κεηαθνξάο, όπσο θαη ε βηνκεραλία. Ξαξνπζηάδνληαη
επίζεο λνκνζεηήκαηα εζηηαζκέλα ζε θάζε έλα από ηνπο βαζηθνύο
ξύπνπο θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο.

2|

ηόρνο

Κε βάζε ηελ ελ ιόγσ Νδεγία, ηα Θξάηε Κέιε νξίδνπλ ηηο αξκόδηεο
αξρέο θαη θνξείο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηόηεηαο
ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα, ηελ έγθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο,
ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθξίβεηαο ησλ κεηξήζεσλ, ηελ αλάιπζε ησλ
κεζόδσλ εθηίκεζεο θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηα άιια θξάηε κέιε θαη
ηελ Δπηηξνπή.
Πηόρνο ηνπ παξόληνο θεηκέλνπ ηνπ LitusGo είλαη λα δώζεη γλώζεηο
θαη θαηάξηηζε ζηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη
ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα πξνσζήζνπλ ηα
κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη κέζα από ηελ νδεγία θαη έρνπλ σο ζηόρν:
 ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη θαζνξηζκό ησλ ζηόρσλ γηα ηελ πνηόηεηα
ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα, ώζηε λα κεηώλνληαη νη επηβιαβείο
επηπηώζεηο ζηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ,
 ηελ εθηίκεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα ζηα Θξάηε
Κέιε βάζεη θνηλώλ κεζόδσλ θαη θξηηεξίσλ,
 ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα ηνπ
αηκνζθαηξηθνύ

αέξα,

ώζηε

λα

δηεπθνιπλζεί

ηδίσο

ε

παξαθνινύζεζε ησλ καθξνπξόζεζκσλ ηάζεσλ,
 ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηάζεζεο απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά
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κε ηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα ζην θνηλό,
 ηε δηαηήξεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα, όηαλ είλαη
θαιή, θαη ηε βειηίσζή ηεο, όηαλ δελ είλαη θαιή,
 ηελ πξναγσγή κεγαιύηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ θξαηώλ
κειώλ ζε ό,ηη αθνξά ηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο.

3|

Πξνβιήκαηα

Ξαξά ην γεγνλόο όηη ε ΔΔ κέζσ ηεο Νδεγίαο ηεο 2008/50/ΔΘ δίδεη
ζηα θξάηε κέιε κία πνιύ θαιή βάζε ζηελ νπνία κπνξνύλ λα
ζηεξίμνπλ ηελ δξάζε ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ, ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ησλ κλεκείσλ, νηθνλνκηθά θαη άιια εκπόδηα
θαίλεηαη λα πεξηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ όπνησλ κέηξσλ
ιακβάλνληαη

θαη

λα

δηακνξθώλνπλ

έλα

αλνκνηνγελέο

ζθεληθό

πξνζηαζίαο ησλ επξσπαίσλ πνιηηώλ, αλάινγα κε ηελ επαηζζεζία ηνπ
θάζε θξάηνπο κέινπο.
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε από ηελ πιεπξά ηεο πξνζπαζεί κέζα από
ζπκβνπιέο, επηρνξεγήζεηο πξνγξακκάησλ ζηήξημεο δξάζεσλ θαη
ππνδνκώλ,

αιιά

ζπκκνξθνύκελσλ

θαη
Θξαηώλ

λνκηθά
Κειώλ,

κέηξα
λα

ελαληίνλ
βάιεη

κία

ησλ
ηάμε

κε
ζηελ

πξναλαθεξζείζα αλνκνηνγέλεηα θαη λα πξνζηαηεύζεη ηνλ Δπξσπαίν
πνιίηε.
Πε απηή ηελ βάζε, κέζα από ηελ ελ ιόγσ νδεγία ζεζπίδεηαη έλα
ζύζηεκα νκνηνγελνύο εθηίκεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ
αέξα όζνλ αθνξά ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, ην δηνμείδην ηνπ αδώηνπ θαη
ηα νμείδηα ηνπ αδώηνπ, ηα ζσκαηίδηα ΑΠ10 θαη ΑΠ2,5, ην κόιπβδν, ην
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βελδόιην θαη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, θαζώο θαη ην όδνλ.
Πηα θξάηε κέιε παξακέλεη ην δηθαίσκα όπσο θαζνξίδνπλ δώλεο
(αζηηθή, πξναζηηαθή, αγξνηηθή, αγξνηηθή) εληόο ηεο επηθξαηείαο
ηνπο, θαη πξαγκαηνπνηνύλ εθηηκήζεηο ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα θαη ηεο
δηαρείξηζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα.
Έρνπλ ζεζπηζηεί θνηλά γηα όια ηα Θξάηε Κέιε όξηα εθηίκεζεο αλά
ξύπν, ηα θξηηήξηα γηα ηε κέζνδν εθηίκεζεο (ηδίσο σο πξνο ηελ
εγθαηάζηαζε ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο), ηηο κεζόδνπο κεηξήζεσλ
αλαθνξάο, ηηο νξηαθέο ηηκέο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ
αλζξώπνπ

θαη

ηνπ

πεξηβάιινληνο,

ην

ζηόρν

θαζώο

θαη

ηελ

ππνρξέσζε κείσζεο ηεο έθζεζεο ηνπ πιεζπζκνύ ζε ζσκαηίδηα
ΑΠ2,5, ηα όξηα ελεκέξσζεο θαη ζπλαγεξκνύ , ηα θξίζηκα επίπεδα γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο βιάζηεζεο θαη ηνλ θαηάινγν ησλ πιεξνθνξηώλ νη
νπνίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρέδηα δξάζεο γηα ηε
βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα.
Kάζε Θξάηνο Κέινο είλαη ππνρξεσκέλν λα έρεη εγθαηεζηεκέλν θαη ζε
ιεηηνπξγία έλαλ ηνπιάρηζηνλ ζηαζκό κέηξεζεο θαη κπνξεί λα
εγθαζηζηά έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο θνηλνύο

ζηαζκνύο κέηξεζεο,

θαηόπηλ ζπκθσλίαο κε γεηηνληθά Θξάηε Κέιε.
Ρα λνκνζεηηθά εξγαιεία ηεο ΔΔ πνπ έρνπλ δνζεί ζηα Θξάηε Κέιε
θξίλνληαη από ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ LitusGo σο έλα μεθάζαξν
πιαίζην ζην νπνίν κπνξνύλ λα ζηεξηρζνύλ νη εζληθέο δξάζεηο. Νη
ηνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο, ην θιίκα, ε θνπιηνύξα θιπ πεξηνξίδνπλ ηελ
δπλαηόηεηα ηεο ΔΔ λα γίλεη αθόκα πην ζπγθεθξηκέλε ζε όηη αθνξά ηηο
βέιηηζηεο

ιύζεηο

πξνο

πεξηνξηζκό

ησλ

εθπνκπώλ

από

ηηο

ζεκαληηθόηεξεο πεγέο ξύπαλζεο θάζε ρώξαο.
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Νη πεξηζζόηεξεο Δπξσπατθέο ρώξεο έρνπλ κηα αδπλακία ζηελ
επίηεπμε ησλ ζηόρσλ δηαζθάιηζεο θαη ζπληήξεζεο κίαο θαιήο
πνηόηεηαο αηκόζθαηξαο γηα ην ζύλνιν ησλ αλζξώπσλ, ηεο θύζεο θαη
ησλ κλεκείσλ. Ζ αδπλακία απηή θαίλεηαη λα νθείιεηαη θπξίσο ζηα
νηθνλνκηθά

ζπκθέξνληα,

ζηελ

έιιεηςε

ππνδνκώλ

ζηήξημεο-

ζπληήξεζεο ησλ ηερληθώλ-ηερλνινγηώλ, ζηελ έιιεηςε νξγάλσζεο
κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ σο πξνο ην πνηνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηη
θαη κε πνηα κέζα, ζην κεγάιν θόζηνο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ, αιιά
θπξίσο

ζηελ

άξλεζε

θεθαιαηνπνηεζνύλ
αλαιεθζνύλ

νη

δξάζεηο

ηεο

θνηλσλίαο

επηπηώζεηο

θαη

ηεο

αλάινγνπ

ησλ

αέξηαο

θόζηνπο

θξαηώλ
ξύπαλζεο
θαη

όπσο
θαη

αλάινγεο

πξνηεξαηόηεηαο. Από ζηνηρεία ηεο Γηεζλνύο Νξγάλσζεο γείαο (3),
1,3 εθαηνκκύξηα αλζξώπηλεο δσέο ράλνληαη θάζε ρξόλν από ηελ
αέξηα ξύπαλζε. Δίλαη ε ζεκαζία πνπ ηεο δίδνπκε θαη ηα κέζα πνπ
δηαζέηνπκε γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηεο αλάινγα ηεο επηθηλδπλόηεηάο
ηεο ζε ζρέζε π.ρ. κε ηα νδηθά δπζηπρήκαηα;

4|

Πώο αληηκεηωπίδνπκε ην πξόβιεκα

Δίλαη γεγνλόο όηη γηα ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό ξύπσλ, νη δξάζεηο
αλακέλεηαη λα πξνέιζνπλ ζε επίπεδν Θξάηνπο. Ππγθεθξηκέλα νη
πηεηηθέο

νξγαληθέο

ελώζεηο

θαη

ηα

νμείδηα

ηνπ

αδώηνπ

πνπ

ππνζηεξίδνπλ ηελ δεκηνπξγία ηνπ δεπηεξνγελνύο ξύπνπ όδνλ, είλαη
απνηέιεζκα

ησλ

εθπνκπώλ

θαπζαεξίσλ

θαη

απσιεηώλ

από

απηνθίλεηα θαη βηνκεραλίεο. Αλάινγα κε ην πόζν ζσζηόο έιεγρνο
γίλεηαη

ζηηο

εθπνκπέο

ησλ

βηνκεραληώλ

από

ηνπο

εηδηθνύο

επηζεσξεηέο θαη ησλ εθπνκπώλ ησλ απηνθηλήησλ από ηα επίζεκα
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θέληξα κεραληθνύ ειέγρνπ, ηόζν ιηγόηεξεο ζα είλαη νη εθπνκπέο
απηώλ ησλ ξύπσλ ζηελ αηκόζθαηξα θαη άξα νη ζπγθεληξώζεηο ησλ
ξύπσλ ζηελ αηκόζθαηξα.
Δπηπξόζζεηα νη σο άλσ εθπνκπέο ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ ηερλνινγία
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Αλ έλα θξάηνο δίδεη θίλεηξα γηα αιιαγή ηνπ
ζηόινπ

ησλ

απηνθηλήησλ

όπσο

θαη

ησλ

κεραλεκάησλ

ησλ

εξγνζηαζίσλ ζε λέαο, θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγίαο, νη
εθπνκπέο

κπνξνύλ

λα

πεξηνξηζηνύλ.

Πην

ίδην

κήθνο

θύκαηνο

εκπίπηνπλ θαη νη εληζρύζεηο ζηηο δεκόζηεο ζπγθνηλσλίεο θαη ζηηο
κεηαζηεγάζεηο βηνηερληώλ θαη βηνκεραληώλ εθηόο αζηηθώλ πεξηνρώλ.
Γηθαίσκα θαη επζύλε όκσο παξέκβαζεο θαη δξάζεο έρνπλ θαη νη
Αξρέο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
1.

Νη Ρνπηθέο Αξρέο κπνξνύλ λα νξγαλώζνπλ πξνγξάκκαηα

θαηάξηηζεο ηόζν ησλ ππαιιήισλ ηνπο όζν θαη ησλ ηνπηθώλ εηαίξσλ.
Κέζα από ηα πξνγξάκκαηα απηά, ζα δνζεί γλώζε θαη δεμηόηεηεο κε
ζηόρν λα κπνξέζνπλ λα πινπνηεζνύλ πξνηάζεηο όπσο απηή πνπ
αλαθέξεηαη ζην επόκελν ζεκείν, αιιά θαη άιιεο δξάζεηο θαη έξγα.
2.

Ζ

πξόηαζε

ηεο

παξνύζαο

επηζηεκνληθήο

επηηξνπήο

πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο δξάζεηο:
 Γεκηνπξγία ζε επίπεδν Έλσζεο Γήκσλ-Θνηλνηήησλ, ή ζε επίπεδν
ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ζπγθεθξηκέλσλ Γήκσλ-Θνηλνηήησλ, κίαο
Ρερληθήο Νκάδαο Ξεξηνξηζκνύ ηεο Αέξηαο Ούπαλζεο από όζν ην
δπλαηόλ πην ζρεηηθνύο κε ην ζέκα ιεηηνπξγνύο ησλ Αξρώλ πνπ
απνθάζηζαλ λα εκπιαθνύλ
 Ζ νκάδα απηή λα πξνβεί άκεζα ζε εκπινθή εμεηδηθεπκέλνπ/σλ
ζπκβνύινπ/σλ πνπ ζα ηνπο ππνζηεξίμνπλ ζηελ επηζηεκνληθό
κέξνο ηεο όιεο πξνζπάζεηαο ηνπο.
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 Πρεδηαζκόο, αλάπηπμε θαη ζπκπιήξσζε κίαο βάζεο δεδνκέλσλ
κε όιεο ηηο πεγέο αέξηαο ξύπαλζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο:
πνηόηεηα, πνζόηεηα, ρσξηθή θαηαλνκή.
 Έρνληαο ηελ ζρεηηθή πιεξνθνξία, ηόηε ζε θάζε πεξίπησζε λέσλ
αλαπηύμεσλ, αιιαγώλ πνιενδνκηθώλ δσλώλ, θιπ, ζα κπνξνύζε
ε πιεξνθνξία από ηελ βάζε λα ππνζηεξίμεη κία πην ζσζηή ιήςε
απόθαζεο

από

ηηο

Ρνπηθέο

Αξρέο,

όπσο

π.ρ

απνθπγή

ρσξνζέηεζεο δξάζεσλ αζύκβαησλ κεηαμύ ηνπο.
3.
κε

Γηα παξακέηξνπο όπσο ε ζθόλε, ε νπνία ζε πνιιέο πεξηνρέο
ρακειή

βξνρόπησζε,

όπσο

ε

Θύπξνο,

εθπέκπεηαη

ζηελ

αηκόζθαηξα θπξίσο από άδεηα νηθόπεδα, επαλαηώξεζε από ηελ
θίλεζε

νρεκάησλ

ζηνπο

δξόκνπο,

θαηαζθεπαζηηθέο

εξγαζίεο,

θαιιηέξγεηεο, θιπ, νη ηνπηθέο αξρέο έρνπλ ηνλ θύξην ιόγν. Αλάινγα
κε ηελ πεξηνρή ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνύλ όιεο νη πεγέο εθπνκπήο
ζθόλεο.

Λα

ηεξαξρεζνύλ

ζε

ζρέζε

κε

ηελ

επηβάξπλζε

πνπ

αλακέλεηαη όηη πξνθαινύλ ζηελ ζπλνιηθή παξνπζία ζθόλεο ζηελ
αηκόζθαηξα ηεο πεξηνρήο. Λα επηιεγνύλ από ηνπηθέο δνθηκέο ή από
εμσηεξηθέο ηερλνινγηθέο ιύζεηο απηέο πνπ αλακέλεηαη όηη ζα είλαη πην
απνηειεζκαηηθέο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Λα γίλνπλ
πηινηηθέο εθαξκνγέο ησλ επηθξαηέζηεξσλ γηα έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο
θαη αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηνλ βαζκό επηηπρίαο λα
βειηησζνύλ θαη λα παξνπζηαζηνύλ σο εζληθέο ιύζεηο ζηηο ππόινηπεο
Ρνπηθέο Αξρέο ηεο ρώξαο ηνπο αιιά θαη άιισλ επξσπατθώλ ρσξώλ
κε αλάινγεο ζπλζήθεο.
4.

Πεκαληηθή θξίλεηαη ε αλαθνξά ηεο θεληξηθήο Νδεγίαο ηεο ΔΔ

γηα ηελ Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ θαη σο εθ ηνύηνπ νη Ρνπηθέο Αξρέο
πξέπεη λα πξνσζήζνπλ ηελ δεκηνπξγία Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, θαζώο
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θαη ηελ ειεύζεξε πξόζβαζε ζηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ πνπ είλαη
ππνρξεσκέλα

ηα

Θξάηε

–

Κέιε

λα

δεκηνπξγήζνπλ

θαη

πεξηιακβάλνπλ, ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ νξίσλ ζπλαγεξκνύ ή
ελεκέξσζεο, ηα θξάηε κέιε δεκνζηεύνπλ:
 πιεξνθνξίεο

γηα

ηελ

ή

ηηο

παξαηεξνύκελεο

ππεξβάζεηο

(ηνπνζεζία, είδνο ηνπ νξίνπ, ρξόλνο θαη δηάξθεηα ηεο ππέξβαζεο,
κέγηζηε ζπγθέληξσζε),
 πξόβιεςε γηα ηηο επόκελεο ώξεο θαη εκέξεο,
 πιεξνθνξίεο γηα ηελ επεξεαδόκελε νκάδα πιεζπζκνύ, ηηο
πηζαλέο επηδξάζεηο ζηελ πγεία θαη ηε ζπληζηώκελε ζπκπεξηθνξά,
 πιεξνθνξίεο γηα πξνιεπηηθά κέηξα θαη κέηξα κείσζεο ησλ
εθπνκπώλ.
Ρα Θξάηε Κέιε, δηαζέηνπλ επίζεο ζην θνηλό εηήζηεο εθζέζεηο γηα
όινπο ηνπο ξύπνπο πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν ησλ ξπζκίζεσλ ηεο
παξνύζαο Νδεγίαο.

Βηβιηνγξαθία / Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο:
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