
  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ TRAP “Transboundary Air Pollution Health Index Development and 
Implementation” ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
 
Στο 10ο επεισόδιο της εκπομπής #DeLisboaAEstocolmo που προβλήθηκε στις 3 Ιουλίου 2021 
από το Εθνικό Πορτογαλικό τηλεοπτικό δίκτυο RTP – Portugal με υπεύθυνη την 
δημοσιογράφο την κ. Raquel Morão Lopes προβλήθηκε ρεπορτάζ που παρουσίαζε το 
αντικείμενο και τον σκοπό του έργου TRAP “Transboundary Air Pollution Health Index 
Development and Implementation” (https://www.facebook.com/ProjectTRAPpage 
https://trap-project.eu/ ) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής 
Συνεργασίας Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014 – 2020. 
 
Το έργο TRAP «Δημιουργία και Εφαρμογή Δείκτη Υγείας Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην 
Διασυνοριακή Περιοχή» αποσκοπεί στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης όσον 
αφορά την ποιότητα του αέρα στις περιοχές των εταίρων του έργου, στην εγκατάσταση 
σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στην διασυνοριακή περιοχή, την παροχή 
μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο και στη δημιουργία δεικτών δημόσιας υγείας για την 
εκτίμηση της επίπτωσης της ποιότητας του αέρα στην ανθρώπινη υγεία και το φυσικό 
περιβάλλον. 
 
Στο έργο εκτός από το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που είναι 
και ο επικεφαλής εταίρος του έργου συμμετέχουν επίσης από την Ελλάδα o Δήμος Φλώρινας 
και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Πλαίσιο Συνεργασίας και από την Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας το Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξικού 
Σχεδιασμού. 
 
Οι συντελεστές τις εκπομπής #DeLisboaAEstocolmo πραγματοποιούν ταξίδια στην ΕΕ και 
προβάλουν διασυνοριακά, διακρατικά και εθνικά έργα προσανατολισμένα στο περιβάλλον, 
που προωθούν τη βιωσιμότητα, την οικολογία και την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά 
την επίσκεψη τους στην Ελλάδα το ένα από τα δύο έργα που επέλεξαν να προβάλλουν στην 
εκπομπή τους ήταν και το έργο TRAP που υλοποιείται από το Κέντρο Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  Η επιλογή του έργου έγινε ως αναγνωρισμένη καλή 
πρακτική από την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων των συγχρηματοδοτούμενων έργων που 
βρίσκεται στο παρακάτω σύνδεσμο   
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Greece/greece-north-macedonia-develop-
digital-tool-to-monitor-air-quality. 
 
Εκτός από τις δράσεις του έργου κατά την διάρκεια της εκπομπής αναφέρθηκαν συνοπτικά 
και θέματα όπως οι επιπτώσεις της απολιγνιτοποιησης ως μείωση δραστηριότητας της ΔΕΗ 
Α.Ε και η ανάγκη στήριξης της περιοχής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο κατά την περίοδο 
της δίκαιης μετάβασης. 

https://www.facebook.com/hashtag/delisboaaestocolmo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWaHKnSJjafgmwGhtg1pRrxgmS3_fMU8uzwR_DBtve4mDsARIMddOlKupAJc56rO5yi1EBSKu3HAJkEnB3noPJcWZeElioUCx9W8logIpMKUE7y8ah6pPQWdNKRD93I1rk&__tn__=*NK-R
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Η επίσκεψη του δημοσιογραφικού επιτελείου και τα γυρίσματα της εκπομπής 
πραγματοποιήθηκαν στις 26 και 27 Μαΐου 2021. 
 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Raquel Morão Lopes και τον κύριο Pedro Góis για 
την προβολή του έργου μας καθώς και τον Δήμο Φλώρινας (Τάνια Γραμματικού, Δανιήλ 
Στεφανόπουλο και Ηλία Μουλέλη) και την ΔΕΗ ΑΕ (Νίκου Αντώνιο, Μιλτιάδη Τριανταφύλλου 
και Τρύφωνα Μπάρμπα) για την αμέριστη συμπαράσταση τους τόσο στην υλοποίηση του 
έργου όσο και κατά την διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής. 
 
To μέρος της εκπομπής που αφορά το έργο TRAP του Κέντρου Περιβάλλοντος ξεκινάει μετά το 
8ο λεπτό του βίντεο  
 
Σύνδεσμος εκπομπής: 
 
https://www.rtp.pt/play/p8717/de-lisboa-a-estocolmo 
 

https://www.rtp.pt/play/p8717/de-lisboa-a-estocolmo

