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Πρώτη συνάντηση διαβούλευσης για το έργο LIFE Index Air

Πραγματοποιήθηκε στις 21/3/2017

η πρώτη συνάντηση διαβούλευσης για το έργο

LIFE Index Air – LIFE15

ENV/PT/000674 στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”.
Στην συνάντηση συμμετείχαν, εκτός από την ερευνητική ομάδα του έργου, εκπρόσωποι των φορέων που
συμμετέχουν στο έργο ως ενδιαφερόμενα μέρη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Υγείας, ο
Δήμος Αθηναίων, ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (21 ΟΤΑ), η Περιφέρεια Αττικής και η Ελληνική Εταιρεία
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
Ο σκοπός της συνάντησης ήταν, μέσα από τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, να αποκτηθεί μια
πληρέστερη και ολοκληρωμένη εικόνα για τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ειδικότερα,
έμφαση δόθηκε στις προτεραιότητες των υπεύθυνων φορέων για την άσκηση πολιτικής, προσβλέποντας στην
ανάπτυξη ενός εργαλείου που θα υποστηρίζει ουσιαστικά την προετοιμασία των σχεδίων και των μέτρων ελέγχου
της ποιότητας του αέρα.
Ο βασικός σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός καινοτόμου και ευέλικτου εργαλείου χάραξης
πολιτικής το οποίο θα κατηγοριοποιεί ποσοτικά την προέλευση των αιωρούμενων σωματιδίων από διαφορετικές
πηγές και θα υπολογίζει τα επίπεδα έκθεσης του πληθυσμού σε μείγματα χημικών συστατικών των σωματιδίων
καθώς και τις επακόλουθες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Για την υλοποίηση του εργαλείου θα
χρησιμοποιηθούν κατάλληλες βάσεις δεδομένων ποιότητας του εσωτερικού και εξωτερικού αέρα, μοντέλα
επιμερισμού της συνεισφοράς διαφορετικών πηγών ρύπανσης και μοντέλα δοσιμετρίας, για την εκτίμηση του
κινδύνου έκθεσης σε σωματιδιακούς ρύπους και τοξικούς παράγοντες. Η λεπτομερής προσέγγιση ως προς τη
συνεισφορά των πηγών και την αντίστοιχη επιβάρυνση της υγείας των πολιτών στο αστικό περιβάλλον, προσφέρει
στην πολιτεία ένα ισχυρό όπλο για τη στοχευμένη αντιμετώπιση των πλέον επικίνδυνων πηγών ρύπανσης.
Αυτό το εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί από τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές για τη χάραξη πολιτικής και
την ποσοτική αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών των πολιτικών στα επίπεδα έκθεσης των πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο:
http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=1987&View=18

1/2

27/03/2017

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος
Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.)
Υπ. Έργου Δρ. Κων/νος Ελευθεριάδης
Τηλ. επικοινωνίας 2106503005
www.lifeindexair.net
www.facebook.com/LIFEIndexAir

ΝΕΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ειδήσεις
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Δελτία Τύπου
O Δημόκριτος στα ΜΜΕ
Υποστηριζόμενες Εκδηλώσεις
Θέσεις Εργασίας
Διακηρύξεις ‐ Διαγωνισμοί
Εκδηλώσεις στο Δημόκριτο
Photo Gallery
Άρθρα

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | Πατρ. Γρηγορίου Ε' & Νεαπόλεως 27, Τ.Θ. 60037, Τ.Κ. 153 41, Αγία Παρασκευή, Αττική |
Χάρτης
Τηλ. 210‐650 3002, 3015, 3079 | Email: communica៱�ons [at] central.demokritos.gr

Developed by Awapai

http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=1987&View=18

Powered by FlexWeb

2/2

