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TRAP – Μελέτη και Εφαρμογή του Δείκτη Υγείας για τη Διασυνοριακή 
Ατμοσφαιρική Ρύπανση 
Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 
 
Στις συμμετέχουσες χώρες, οι κύριες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης προκαλούνται 
από βιομηχανικές δραστηριότητες, συστήματα θέρμανσης και μεταφοράς. Τα 
προβλήματα ποιότητας του αέρα από βιομηχανικές πηγές κατά κύριο λόγο 
επηρεάζουν περιοχές με θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, καθώς και κατοικημένες 
περιοχές που γειτνιάζουν με βιομηχανικές μονάδες. Επιπρόσθετα, άλλες πηγές (π.χ. 
μεταφορές και σκόνη από ερήμους) και φυσικές πηγές (π.χ. τοπική τοπογραφία, και 
κλιματολογικές συνθήκες) επιδεινώνουν εξίσου την ποιότητα του αέρα. Η ποιότητα 
του αέρα, επίσης, επηρεάζεται έντονα από τους ρύπους που παγιδεύονται λόγω 
θερμικών αντιστροφών που προκαλούνται από θαλάσσιους αεραγωγούς και από 
θερμικά εσωτερικά όρια.  
 
 
Βασικός στόχος του έργου TRAP είναι η ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου 
παρακολούθησης του αέρα στη διασυνοριακή περιοχή με τρεις νέους σταθμούς 
παρακολούθησης και μία αναβαθμισμένη υπάρχουσα εγκατάσταση.  
 
 
Το έργο στοχεύει στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την 
ποιότητα του αέρα, στην εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας 
του αέρα και τη δημιουργία δεικτών δημόσιας υγείας για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της ποιότητας του αέρα στην ανθρώπινη υγεία και στο φυσικό 
περιβάλλον. Το έργο TRAP θα ενισχύσει το ήδη εγκατεστημένο δίκτυο ποιότητας αέρα 
και στις δύο χώρες και στη διασυνοριακή περιοχή εγκαθιστώντας τέσσερις (4) νέους 
σταθμούς παρακολούθησης (δύο (2) ανά χώρα). 
 
 
Επιπρόσθετα, οι δείκτες υγείας που βασίζονται στις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του έργου. Το 
έργο TRAP αναμένεται να προχωρήσει στο συσχετισμό της ποιότητας του αέρα και 
της υγείας παρέχοντας ένα ψηφιακό εργαλείο  για τους δύο αυτούς τομείς, το οποίο 
θα είναι πλήρως προσβάσιμο από τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό.  
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Αξιολόγηση βασικού 
δημογραφικού 

προφίλ, προφίλ υγείας 
και δημόσιας υγείας 

στη Θεσσαλονίκη 

 

Ο στόχος της συγκεκριμένης 
μελέτης ήταν να 
πραγματοποιηθεί μία ανά-
λυση για την ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
σχετικά με τα κύρια χαρα-
κτηριστικά της περιοχής, τα 
δημογραφικά χαρακτηρι-
στικά, τους κοινωνικο-
οικονομικούς δείκτες και της 
γενική εικόνα της Θεσσα-
λονίκης.  

Επιπρόσθετα, η νοσηρότητα 
και η θνησιμότητα ανα-
λύθηκαν σύμφωνα με τη 
διαθέσιμη βιβλιογραφία και 
πηγές.  

Τέλος, τα δεδομένα των 
νοσοκομείων από την 
ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης παρουσιά-
στηκαν και αναλύθηκαν. 

In addition, the morbidity 2 

Εναρκτήρια Συνεδρίαση στη Φλώρινα 
 

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου TRAP “ 
Μελέτη και Εφαρμογή του Δείκτη Υγείας για τη 
Διασυνοριακή Ατμοσφαιρική Ρύπανση ” 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
του Δήμου Φλώρινας, στις 18 Σεπτεμβρίου 2018. . 
 

Αυτή η συνάντηση σηματοδότησε την έναρξη του έργου 
και την συνεργασία των εταίρων του. Η συγκεκριμένη 
συνάντηση ήταν αρκετά γόνιμη για τους εταίρους του 
έργου, καθώς συζητήθηκαν οι συνολικές δράσεις του 
έργου, έγινε καθορισμός του χρονοδιαγράμματός του, 
τέθηκαν ξεκάθαρα οι στόχοι και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματά του.  
 

Οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν 
το προφίλ των εταιριών τους. Επιπλέον, αναφέρθηκαν 
στις προσδοκίες τους από την υλοποίηση του έργου, 
όπως και στις κύριες προτεραιότητές τους όσον 
αφορά τα  επιτεύγματα αυτού.   

“Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι επιβλαβής για την υγεία μας και τα 
οικοσυστήματα. Μεγάλο τμήμα του πληθυσμού δεν ζει σε υγιές περιβάλλον, 

σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα. Για μια βιώσιμη πορεία, η Ευρώπη πρέπει να 
είναι φιλόδοξη και να μην περιορίζεται στις τρέχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.”  

Hans Bruyninckx   
Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την ποιότητα του 
αέρα και την υγεία 

 
Ο Οργανισμός ERFC (PP3) έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής δύο (2) 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την ποιότητα του αέρα και την υγεία. Η πρώτη 
καμπάνια πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2018 και η δεύτερη στις 17 
Οκτωβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Γεωπονίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
 
Κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων εκδηλώσεων παρουσιάστηκαν οι βασικοί 
στόχοι του έργου TRAP.  
 
Επιπρόσθετα, κάποια άλλα θέματα που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν 
ήταν:  
• Η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία, 
• Η ανάγκη συντονισμού των υποδομών, ώστε οι πολίτες να έχουν άμεση 

πρόσβαση στην ποιότητα του αέρα. (συγκεκριμένη τοποθεσία και ώρα)  
• Καλές πρακτικές και στρατηγικές για τον μετριασμό της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης (π.χ. δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, εναλλακτική χρήση 
λιγνίτη). 

 

Ακόμη, παρουσιάστηκαν άλλα σχετικά έργα, όπου προέβαλαν τα αποτελέσματά 
τους και έγινε προσπάθεια να βρεθούν τρόποι συνεργασίας και εκμετάλλευσης 
των δεδομένων τους.  
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Το ψηφιακό εργαλείο 
παρακολούθησης της 

ποιότητας του αέρα 
(ICT Tool) 

Στρατηγικός στόχος του έργου 
TRAP είναι η δημιουργία μίας 
εφαρμογής ΤΠΕ για την 
παρακολούθηση της ποιότητας 
του αέρα με δείκτες υγείας, στη 
διασυνοριακή περιοχή, στην 
οποία θα έχουν πρόσβαση όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη και το 
ευρύ κοινό. Ο σκοπός του 
συγκεκριμένου εργαλείου είναι 
να εμφανίσει τις μετρήσεις 
ποιότητας του αέρα σε 
πραγματικό χρόνο.  
 
Κατά τη διάρκεια της τεχνικής 
συνάντησης που 
πραγματοποιήθηκε στις 24 
Ιουνίου 2020 μέσω 
τηλεδιάσκεψης, συζητήθηκε η 
επεξεργασία του εν λόγω 
εργαλείου.  
 
Αποφασίστηκε ότι ο επικεφαλής 
εταίρος (ΚΕΠΕ) και ο εταίρος 3 
(ERFC), θα αναπτύξουν μία 
διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία 
θα μεταφορτωθεί στον ιστότοπο 
του έργου TRAP και μίας 
εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα 
με λειτουργικό σύστημα Android, 
η οποία θα αναπτυχθεί από τον 
εταίρο 4 (CCC). Η εφαρμογή θα 
αναπτυχθεί στις εθνικές γλώσσες 
των εταίρων και στην αγγλική 
γλώσσα.  
 
Τόσο η πλατφόρμα, όσο κi η 
εφαρμογή θα απεικονίζουν τις 
μετρήσεις από τον αγορασμένο 
εξοπλισμό παρακολούθησης 
του έργου TRAP.  
 
Τέλος, θα γίνει χρήση των 
χαρτών της Google, όπου θα 
φαίνεται η θέση των σταθμών 
παρακολούθησης.  
 

Πηγές εκπομπών στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης 

 
 Βιομηχανία (βιομηχανικές δραστηριότητες, κατασκευές) 
 Παραγωγή ενέργειας (Χρήση λιγνίτη από γειτονικές περιοχές και χώρες) 
 Μεταφορές (οδική κυκλοφορία-σκόνη, αυτοκίνητα, λιμάνι, αεροδρόμιο) 
 Θέρμανση (Καύση βιομάζας) 
 Άλλες πηγές (θαλασσινό αλάτι, επαναιώρηση σκόνης εδάφους, 

αγροτικές δραστηριότητες) 
 Φωτοχημική Δραστηριότητα (Σκότη από Σαχάρα) 

Ανάπτυξη ενός Περιφερειακού Μητρώου 
Εκπομπών στην Περιφερειακή Ενότητα 

Φλώρινας 

Αφετηρία κάθε προβλήματος περιβαλλοντικής ρύπανσης αποτελούν 
οι εκπομπές και άλλες εκλύσεις στο περιβάλλον. Επομένως, η 
πληροφόρηση σχετικά με τις εκπομπές αποτελεί την απόλυτη 
απαίτηση, ώστε να κατανοηθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και 
να παρακολουθηθεί η διαδικασία επίλυσής των. Αυτού του είδους η 
πληροφορία μπορεί να αντληθεί μέσω της απογραφής των εκπομπών 
αυτών (μητρώο εκπομπών).  
 
Τα μητρώα εκπομπών δημιουργούνται για μία πληθώρα σκοπών, 
ενδεικτικά:   
 

• Χρήση πολιτικής: από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
για:  
o παρακολούθηση της προόδου μείωσης της 

εκπομπής ρύπων 
o ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών 

• Επιστημονική χρήση: Μητρώο φυσικών και ανθρωπογενών 
εκπομπών που χρησιμοποιούνται από επιστήμονες σε 
μοντέλα ποιότητας αέρα.  

 
Έχουν αναπτυχθεί δύο ή περισσότεροι ανεξάρτητοι τύποι συστημάτων 
αναφοράς εκπομπών ρύπων:  
 

• Ετήσια αναφορά εθνικών συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων ως απάντηση 
στις υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς 
συμβάσεις και πρωτόκολλα. 

• Τακτική αναφορά εκπομπών από μεμονωμένες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις ως απάντηση στις νομικές υποχρεώσεις. 

 
Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τα μητρώα εκπομπών για να 
προσδιορίσουν σημαντικές πηγές ατμοσφαιρικών ρύπων και να 
προβούν σε κανονιστικές ενέργειες. Τα συγκεκριμένα μητρώα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν τόσο σε μαθηματικά μοντέλα που εκτιμούν την 
ποιότητα του αέρα, όσο και για την ευαισθητοποίηση του κοινού 
σχετικά με τις πηγές ρύπανσης.  
 
Ένα μητρώο αέριων εκπομπών περιλαμβάνει εκτιμήσεις σχετικά με τις 
εκπομπές που προέρχονται από διάφορες πηγές ρύπανσης σε μία 
γεωγραφική περιοχή. Πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους ρύπους που 
σχετίζονται με τα προβλήματα ποιότητας του αέρα στην περιοχή. Για 
παράδειγμα, ένα μητρώο συνεισφέρει στην υποστήριξη της 
διαχείρισης του επιπέδου όζοντος σε επίπεδο εδάφους και πρέπει να 
περιλαμβάνει πηγές οξειδίων του αζώτου (NOx) και πτητικών 
οργανικών ενώσεων (VOC).  
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ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

5η Συνεδρίαση της Διευθύνουσας 
Επιτροπής στη Φλώρινα 

Δεκέμβριος 2020 

Τελικό Διεθνές Συνέδριο στην Οχρίδα Μάιος 2021 

Τελικό Διεθνές Συνέδριο στην 
Φλώρινα 

Μάιος 2021 

Τρία (3) εκπαιδευτικά εργαστήρια στη 
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 
(Περιφέρειες Πελαγονίας και 
Νοτιοδυτικής Στατιστικής) 

Μάιος και Ιούλιος 
2021 

Δύο (2) εκπαιδευτικά εργαστήρια 
στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη και 
Φλώρινα) 

Μάιος και Ιούλιος 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                           
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εθνικά ταμία των συμμετεχουσών χωρών 
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Ιστοσελίδα: 
https://trap-project.eu/ 

 
Επικοινωνία: 
E-mail: research-
studies@kepekozani.gr 
Τηλ.: +30 2463053666 
 
Υπεύθυνος 
Επικοινωνίας:  

Θεόδωρος Σταύρακας 
Κέντρο Περιβάλλοντος 
Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας 
1ο χλμ. Πτολεμαΐδας – 
Κοζάνης 
Πτολεμαΐδα 50200 
ΕΛΛΑΔΑ 

  


