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 Ο Ασπρόπυργος είναι μια περιοχή, στην οποία εμφανίζεται η υψηλότερη βιομηχανική 

συγκέντρωση στην Αττική. 

 Στον Ασπρόπυργο βρίσκονται μερικές από τις μεγαλύτερες εθνικής και στρατηγικής 

σημασίας βιομηχανίες της χώρας, όπως ναυπηγεία, διυλιστήρια,  τσιμεντοβιομηχανίες, 

αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου, χαλυβουργίες, χημικές βιομηχανίες, logistics 

κ.α. 

 Αποτέλεσμα όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι η δημιουργία μεγάλων 

προβλημάτων ρύπανσης, τόσο αέριας, όσο και υγρής και στερεής. 

 Η ρύπανση, κυρίως η ατμοσφαιρική ρύπανση, αποτελεί μια παγκόσμια απειλή, 

προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και στα οικοσυστήματα.  

 Η ατμοσφαιρική ρύπανση, στον Ασπρόπυργο, γίνεται εντονότερη, από τους ρύπους των 

αυτοκινήτων και των μεγάλων φορτηγών οχημάτων, που κυκλοφορούν σε όλο το οδικό 

δίκτυο του Ασπροπύργου. 

 Οι εκπεμπόμενοι ή σχηματιζόμενοι στην ατμόσφαιρα, ρύποι περνούν στον ανθρώπινο 

οργανισμό, μέσω του αναπνευστικού συστήματος και, η επίδρασή τους, στην ανθρώπινη 

υγεία, εξαρτάται από τη δόση, τη διάρκεια έκθεσης, το βιολογικό υπόβαθρο και τις 

συνήθειες του ατόμου, καθώς και τη συνύπαρξη και άλλων χημικών ουσιών. 

 Πέραν των συμβατικών ρύπων, οι οποίοι εκπέμπονται από την πληθώρα αυτή των 

διαφόρων πηγών εκπομπής, μεγάλος αριθμός άλλων χημικών  ρύπων, στην ατμόσφαιρα, 

οφείλονται στη λειτουργία τέτοιων διεργασιών. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν 

οι «οσμές», οι οποίες είναι μίγμα οργανικών και ανόργανων ενώσεων, επικίνδυνων για 

την ανθρώπινη υγεία. 

 



 

 

• Σε μια βιομηχανική περιοχή, όμως, μαζί με την υγεία, απειλείται και η ασφάλεια των 

ανθρώπων, που ζουν και εργάζονται σε  αυτήν. 

• Στον Ασπρόπυργο υπάρχουν πολλοί οικισμοί δίπλα σε βιομηχανίες και οι κάτοικοι βιώνουν 

όχι μόνο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και τις πιθανότητες εκδήλωσης κάποιου 

τεχνολογικού ατυχήματος. 

• Λειτουργούν αρκετές εγκαταστάσεις, που εμπεριέχουν κινδύνους ατυχημάτων μεγάλης 

έκτασης, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας SEVESO, υπάρχουν 

όμως και αρκετές άλλες, που εγκυμονούν, επίσης, κινδύνους μεγάλου ατυχήματος, που δεν 

υπάγονται στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας. 

 

 

Ο Δήμος Ασπροπύργου, ως μία βιομηχανική περιοχή, με όλες τις 

επιπτώσεις, που μπορεί να συνεπάγεται αυτό, στο περιβάλλον, στην 

υγεία και στην ασφάλεια των κατοίκων, λαμβάνει 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  και προχωρά σε ΔΡΑΣΕΙΣ, για : 

 

Περιβαλλοντική Πληροφόρηση 

 

Προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των Πολιτών 



 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 

 Η συγκεκριμένη δράση του Δήμου Ασπροπύργου, αφορούσε στον εξοπλισμό  

     Σταθμού Μέτρησης  Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, το Νοέμβριο του 2010. 

 Στόχος της δράσης ήταν και είναι η καθημερινή, 24ωρη καταγραφή των επιπέδων των 

συμβατικών ατμοσφαιρικών ρύπων, από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, τη Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, η οποία στη συνέχεια διαχέει την 

περιβαλλοντική πληροφορία στους κατοίκους του Ασπροπύργου, αλλά και σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους, μέσω καθημερινών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Ασπροπύργου και της έκδοσης ετήσιου δελτίου ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

 Παρακολουθώντας καθημερινά τις διακυμάνσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων, δημιουργείται 

μια σημαντική βάση πληροφοριών, πάνω στην οποία ο Δήμος μπορεί να στηριχτεί και να 

λαμβάνει, όποτε χρειαστεί, μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης. 

 Παράλληλα, οι κάτοικοι του Ασπροπύργου, έχοντας το δικαίωμα της πρόσβασης σε 

περιβαλλοντικές πληροφορίες, ενημερώνονται, καθημερινά, για τα επίπεδα της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μπορούν να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες αντιμετώπισης 

σοβαρών περιβαλλοντικών ατυχημάτων και έκτακτων επεισοδίων ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης.  

  

 



Α.    ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ   

        ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Στο Ημερήσιο Δελτίο, φαίνονται οι ρύποι, με τις 

τιμές, που μετρούνται και καταγράφονται, από τους 

αναλυτές του Σταθμού Μέτρησης  Ατμοσφαιρικής 

Ρύπανσης, του Δήμου Ασπροπύργου, για τους 

οποίους έχουν θεσπιστεί όρια, από την 

Περιβαλλοντική Νομοθεσία.  Συγκεκριμένα, για : 

• Όζον 

• Διοξείδιο του αζώτου 

• Διοξείδιο του θείου 

• Αιωρούμενα Σωματίδια (PM10). 

Επίσης, αναγράφονται τα όρια συναγερμού, τα 

οποία, σε περίπτωση που ξεπεραστούν, θα πρέπει να 

λαμβάνονται μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου. 

 

 

 



Β.  ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

 Στο Ετήσιο Δελτίο, που εκδίδει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου, 

παρουσιάζονται αναλυτικά και σχολιάζονται τα παρακάτω:  

 1. Οι Χρονικές διακυμάνσεις των τιμών συγκεντρώσεων των 

μετρούμενων ρύπων 

 1.1  Η Ετήσια μεταβολή των συγκεντρώσεων των ρύπων                                  

 1.2. Η Εποχιακή μεταβολή των συγκεντρώσεων των ρύπων 

 1.3. Η Ημερήσια μεταβολή των συγκεντρώσεων των ρύπων 

 1.4. Η Ωριαία μεταβολή των συγκεντρώσεων των ρύπων                                  

 2. Η Επίδραση μετεωρολογικών παραμέτρων στη ρύπανση:   

 Γίνεται συσχέτιση των τιμών των ατμοσφαιρικών ρύπων και της 

διεύθυνσης του ανέμου, σημαντική παράμετρος στη διαμόρφωση 

των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

 3. Νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας 

 3.1. Αντιμετώπιση επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

 4. Γίνεται Σύγκριση των μετρούμενων τιμών ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης με τα αντίστοιχα νομοθετικά όρια, για κάθε ρύπο 

ξεχωριστά. 

 5. Γίνεται η Αξιολόγηση της κατάστασης της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, ανά ρύπο ξεχωριστά, σε όλη τη διάρκεια του έτους    

 6. Περιλαμβάνονται οι  Πίνακες για τις χρονικές διακυμάνσεις των 

τιμών συγκεντρώσεων των μετρούμενων ρύπων για το έτος 

 7. Περιλαμβάνονται τα Όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας. 

Μελετώντας το Ετήσιο Δελτίο, ο κάθε πολίτης έχει μια 

πλήρη εικόνα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, 

που αναπνέει καθημερινά, στην περιοχή, που ζει. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΜΗΜΑ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 

 Σημαντικό βήμα προς την ενημέρωση και την πληροφόρηση, για την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα είναι η Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου Ασπροπύργου με 

το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, του  Τμήματος  Χημείας του ΕΚΠΑ (Ιούνιος 

2018 – Μάιος 2019) 

 Τίτλος του έργου: «Ατμοσφαιρική ρύπανση και Ανθρώπινη Υγεία στο Δήμο 

Ασπροπύργου: Προσδιορισμός χημικών ρύπων, Χαρακτηρισμός πιθανών πηγών 

εκπομπής και Διερεύνηση της κάλυψης των νομοθετικών απαιτήσεων»  

 Αντικείμενο του υλοποιημένου ερευνητικού έργου, για την περιοχή του Δήμου 

Ασπροπύργου, ήταν η, για πρώτη φορά, συστηματική διερεύνηση και καταγραφή 

των επιπέδων συγκέντρωσης διαφόρων μη συμβατικών ατμοσφαιρικών ρύπων, η 

σύνδεσή τους με διάφορες πηγές εκπομπής, η εκτίμηση των επιπτώσεων τους στην 

υγεία των κατοίκων της περιοχής, καθώς και η διερεύνηση της εφαρμογής των 

νομοθετικών απαιτήσεων, για όσους από τους ρύπους υφίστανται όρια.  

 Η χρησιμότητα του ερευνητικού αυτού έργου είναι σημαντική, γιατί τα 

αποτελέσματα του αποτελούν: 

      Χρήσιμο εργαλείο χάραξης περιβαλλοντικής πολιτικής και πολιτικής προστασίας 

των κατοίκων της περιοχής.  

 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 

 Κατά την πραγματοποίηση του έργου, δόθηκε έμφαση στον προσδιορισμό 

συγκεκριμένων κατηγοριών ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως οι πτητικές οργανικές 

ενώσεις, τα βαρέα μέταλλα και οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες. 

 Πτητικές οργανικές ενώσεις, εννοούνται οι οργανικές ενώσεις στην αέρια φάση, με 

χαρακτηριστικό εκπρόσωπό τους το κλάσμα βενζολίου, τολουολίου, αιθυλοβενζολίου 

και ξυλολίων (BTEX). 

 Περιλαμβάνουν μία μεγάλη κατηγορία ρύπων, οι οποίοι εκπέμπονται από το 

αυτοκίνητο και τις βιομηχανικές/βιοτεχνικές δραστηριότητες. 

 Οι επιπτώσεις, της παρουσίας των ρύπων αυτών στην ατμόσφαιρα, στην ανθρώπινη 

υγεία είναι ευρέως γνωστές και ποικίλουν, από αναπνευστικά προβλήματα, 

οφθαλμολογικά προβλήματα μέχρι και καρκινογενέσεις και μεταλλαξογενέσεις.  

 Το βενζόλιο έχει καταταχθεί από το Διεθνές Γραφείο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) 

στην Κατηγορία Ι, ως ιδιαίτερα επικίνδυνο για την πρόκληση καρκίνου. Η ποιότητα 

του ατμοσφαιρικού αέρα, ως προς τις παραμέτρους αυτές, καθορίζεται από την 

Κοινοτική Οδηγία 2000/69/ΕΚ, η οποία θέτει ως τιμή στόχο, για το βενζόλιο, τα 5 μg 

m-3, σε ετήσια βάση.  

 Η έρευνα περιλαμβάνει τη δειγματοληψία, καθώς και το χημικό χαρακτηρισμό 

δειγμάτων αέρα, ως προς τις ενώσεις αυτές, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού 

έτους. Ο προσδιορισμός πραγματοποιήθηκε σε δέκα (10) διαφορετικά σημεία και 

κάλυψε ολόκληρη την περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου. 

 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 

 Οι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες, με χαρακτηριστικό εκπρόσωπό τους 

το βενζο(α)πυρένιο, και τα βαρέα μέταλλα, αποτελούν δύο κατηγορίες ατμοσφαιρικών 

ρύπων, οι οποίες προέρχονται από μεγάλο αριθμό πηγών, με κυριότερες τη βιομηχανία 

και το αυτοκίνητο. 

 Αποτελούν αυξημένης επικινδυνότητας ρύπους, καθώς μερικοί από αυτούς θεωρούνται 

καρκινογόνοι και μεταλλαξιογόνοι παράγοντες. Πέραν αυτών, ο προσδιορισμός τους 

στα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10 αποτελεί νομοθετική απαίτηση της Οδηγίας 

2004/107/ΕΚ, η οποία έχει εναρμονιστεί στο Εθνικό Δίκαιο ΚΥΑ ΗΠ 22306/1075/Ε103, 

ΦΕΚ 920Β/8.6.07. Από τη νομοθεσία έχουν καθορισθεί όρια ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού αέρα, για το βενζο(α)πυρένιο και για τα βαρέα μέταλλα Pb, Ni, Cd, As. 

 Στις περιοχές, τις οποίες παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα συγκέντρωσης αυτών, 

πρέπει, ανάλογα με τις τιμές συγκέντρωσης, να εφαρμόζεται είτε πρόγραμμα συνεχούς 

παρακολούθησης, είτε πρόγραμμα σποραδικών μετρήσεων.  

  Στο πλαίσιο της έρευνας, πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των ρύπων αυτών, σε 

τέσσερις (4) διαφορετικές περιοχές του Δήμου Ασπροπύργου.  



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 

 Η Τελική Έκθεση  του ερευνητικού έργου «Ατμοσφαιρική ρύπανση και ανθρώπινη 

Υγεία στο Δήμο Ασπροπύργου: προσδιορισμός χημικών ρύπων, χαρακτηρισμός 

πιθανών πηγών εκπομπής και διερεύνηση της κάλυψης των νομοθετικών απαιτήσεων»  

     το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Ασπροπύργου και του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος 

Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με Επιστημονικό 

Υπεύθυνο τον Δρ. Ευάγγελο Μπακέα, Αναπλ. Καθηγητή Περιβαλλοντικής Ανάλυσης, 

περιλαμβάνει: 

 Διενέργεια δειγματοληψιών και προσδιορισμού των ατμοσφαιρικών ρύπων, που 

περιγράφονται στη σχετική σύμβαση, σε διαφορετικά σημεία του Δήμου Ασπροπύργου 

 Στατιστική ανάλυση των ατμοσφαιρικών ρύπων.  

 Δεδομένα δειγματοληψιών ατμοσφαιρικού αέρα, αποτελέσματα προσδιορισμού 

πτητικών οργανικών ενώσεων (βενζόλιο, τολουόλιο, αιθυλενοβενζόλιο, μ+π-ξυλόλια, ο-

ξυλόλιο), πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων και βαρέων μετάλλων. 

 Στατιστικά αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων, για όλη τη χρονική 

περίοδο εκτέλεσης του έργου.  

 Περιγραφή των μελετημένων ρύπων και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 

 Συμπεράσματα και Προτάσεις  από τα αποτελέσματα της Μελέτης. 

 

 



• Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου, τη Σχολική 

Χρονιά 2011-2012, δημιούργησε ένα σύγχρονο Περιβαλλοντικό Κέντρο Εκπαίδευσης . 

 

•Το κτίριο της ¨Αλωνίστρας¨, το οποίο, από την αναπαλαίωσή του και εντεύθεν, ονομάζεται 

«Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος», και φιλοξενεί τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολιτικής 

Προστασίας, και το κέντρο ελέγχου, του σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εκτός από 

χώρος παρατηρήσεων και καταγραφών, γίνεται ο κατ΄ εξοχήν χώρος διαμόρφωσης 

περιβαλλοντικής συνείδησης, για τη νέα γενιά του Ασπρόπυργου.  

 

•Για την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας, αφού κατέγραψε όλες τις ανάγκες, για τον εξοπλισμό της αίθουσας του 

Σεμιναριακού Κέντρου και του ενημερωτικού υλικού, που θα διένεμε στους συμμετέχοντες, 

απευθύνθηκε σε επιχειρήσεις της περιοχής, και ζήτησε τη συμβολική συμμετοχή τους, με τα 

απαραίτητα υλικά, στη δράση αυτή. 

 

•Με τη συμπαράσταση των τοπικών επιχειρήσεων, το Περιβαλλοντικό Κέντρο Εκπαίδευσης 

δημιουργήθηκε ταχύτατα, από τις χορηγίες  και μόνο, χωρίς άλλα έξοδα, από πλευράς Δήμου. 

 

•Από τότε, που ξεκίνησε η δράση, μέχρι και σήμερα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας συνεχίζει να παρουσιάζει Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, για 

Μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Σχολείων, αρχικά, του 

Ασπροπύργου, αλλά στη συνέχεια έγιναν παρουσιάσεις των προγραμμάτων και σε άλλα σχολεία 

του Θριασίου. 
  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 



• Στόχος της δημιουργίας του Περιβαλλοντικού Κέντρου Εκπαίδευσης, με την υλοποίηση 

Επιμορφωτικών Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, είναι η επιδίωξη μιας διαφορετικής 

περιβαλλοντικής παιδείας και κυρίως, η διαμόρφωση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

και συνείδησης στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

δηλαδή της νέας γενιάς, με άμεση επικοινωνία και πληροφόρηση, η οποία περιλαμβάνει  

ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας.  

 

• Τα Περιβαλλοντικά Προγράμματα αφορούν διαφορετικές θεματικές ενότητες, που 

αφορούν τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο και στην προστασία των πολιτών 

από διάφορους κινδύνους, φυσικούς ή τεχνολογικούς και κατ’ επέκταση περιβαλλοντικούς.  

 

• Μέσω των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, πετυχαίνουμε  την ενεργή συμμετοχή των 

Δημοτών μας,  την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους και την κατανόησή τους ότι,   

                                       Το Περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας. 

 

•Η πρωτοβουλία, αυτή, για δημιουργία Σύγχρονου Δημοτικού Κέντρου Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης,  αποτελεί τη βάση για τα θεμέλια της αποτελεσματικής διεκδίκησης μιας 

θετικής προοπτικής, για το μέλλον του Περιβάλλοντος του Δήμου Ασπροπύργου.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ 

1ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: « 6 – οικονομώ & ανανεώνω». 

 Περιεχόμενο:  Το πρόγραμμα περιλάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες: 

 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 

 2ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Γνωρίζω και Προστατεύομαι από  Σεισμό &                                                                             

                                                                   Τεχνολογικό Ατύχημα». 

 Περιεχόμενο:  Το πρόγραμμα περιλάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες: 

 ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ  

 Τι είναι - πώς δημιουργείται - πώς μετράται - πώς γίνεται αντιληπτός – Επιπτώσεις στον άνθρωπο, στη φύση -  

κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις - Κίνδυνοι μετά το Σεισμό. 

 Οδηγίες για τη σωστή προετοιμασία, αντίδραση και αντιμετώπιση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό. 

Ενημέρωση για τα ασφαλή σημεία συγκέντρωσης πληθυσμού, για κάθε γειτονιά της περιοχής του 

Ασπρόπυργου και των γύρω οικισμών. Αναφορά στους ισχυρότερους σεισμούς, που εμφανίστηκαν στη χώρα 

μας. Προβολή ολιγόλεπτης ταινίας μικρού μήκους, που αφορά στη σωστή αντιμετώπιση μιας οικογένειας στο 

σεισμό, την καλή, αλλά και τη λαθεμένη πληροφόρηση του κόσμου. Προβολή βίντεο 

 ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ   

 Ενημέρωση για κάθε είδους τεχνολογικού ατυχήματος, που μπορεί να συμβεί (από βιομηχανία, μεταφορά 

επικίνδυνων ουσιών στο δρόμο, διαρροή κλπ.). - Παραδείγματα και αναφορά σε πραγματικά συμβάντα. 

 Οδηγίες και παροχή φυλλαδίων, για τη σωστή προετοιμασία, αντίδραση και αντιμετώπιση από τον πολίτη 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από το τεχνολογικό ατύχημα. Προβολή βίντεο. 

 



 3ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «ΤΑΜΕ: Τρομάζω – Αγωνιώ – Μαθαίνω – Εκπαιδεύομαι» 

 Περιεχόμενο:  Το πρόγραμμα περιλάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες: 

 Ορισμός του ΤΑΜΕ – Αίτια – Χαρακτηριστικά . - Βιομηχανικά Ατυχήματα Σταθμοί και Εξέλιξη 

της Νομοθεσίας. - Παρουσίαση Βίντεο από πραγματικά ατυχήματα σε Διεθνές και Εθνικό 

Επίπεδο. 

 Οδηγία SEVESO και ορισμός του  

 Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. (Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης). 

 Οδηγίες και προληπτικές ενέργειες για πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τεχνολογικό 

ατύχημα. 

 

 Ο τίτλος «ΤΑΜΕ: Τρομάζω – Αγωνιώ – Μαθαίνω – Εκπαιδεύομαι», προέκυψε από τα 

αρχικά του Τ Α Μ Ε και, χρησιμοποιώντας το κάθε αρχικό γράμμα, προσδιορίσαμε ποια 

ακριβώς μηνύματα θέλαμε να περάσουμε στο κοινό μας.  

 Από τα αρχικά Τ και Α προέκυψαν οι λέξεις Τρομάζω και Αγωνιώ,  

 γιατί αυτό ακριβώς αισθανόμαστε, όταν γνωρίζουμε τι είναι το Τεχνολογικό Ατύχημα και τι 

επιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει  και  

 από τα αρχικά Μ και Α προέκυψαν οι λέξεις  Μαθαίνω – Εκπαιδεύομαι,  

 γιατί αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε μέσω του προγράμματος.  

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 



 Να ενημερωθεί το κοινό κατάλληλα, ώστε να μπορέσει να πράξει σωστά σε μια τέτοια 

απευκταία κατάσταση. 

 Για την προσπάθειά μας αυτή, συμμετείχαμε σε 2 Πανελλήνιους Διαγωνισμούς 

(Environmental Awards), και βραβευτήκαμε 2 φορές, με τα παρακάτω βραβεία:  

 Για την Πολιτική Προστασία και  

 Για την Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση του Κοινού. 

 Αποτελεί ιδιαίτερη καινοτομία η ενημέρωση του κοινού, στην περίπτωση 

Τεχνολογικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης,  

 Διότι, παρόλο που, ο Ασπρόπυργος φιλοξενεί στα όριά του Βιομηχανίες, που υπάγονται 

στην οδηγία SEVESO, δεν έχει γίνει ποτέ κάποια πληροφόρηση του κοινού, από 

αρμόδιους Δημόσιους Φορείς, ούτε από τις Βιομηχανίες, για το πώς πρέπει να 

αντιδράσουν σε μια τέτοια περίπτωση.  

 Επίσης, στην περιοχή του Δήμου μας υπάρχουν Επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να μην 

υπάγονται στην οδηγία SEVESO, έχουν όμως υψηλό ποσοστό εκδήλωσης κινδύνου και 

προέκτασης σε γειτονικές Βιομηχανίες (φαινόμενο ντόμινο).   

 Η μεγάλη συμμετοχή, η ανταπόκριση και ο ενθουσιασμός, στο τέλος του 

προγράμματος, όλων των μαθητών, των καθηγητών και των συμμετεχόντων, 

δείχνουν τα οφέλη, που μπορούν να αποκομίσουν οι συμμετέχοντες.   
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• Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου 

θεμελίωσε ένα θεσμό, μέσω του οποίου μπορεί: 

 

•Να εμφυσήσει περιβαλλοντική κουλτούρα, συνείδηση και ευαισθητοποίηση, στα 

σημερινά παιδιά, στους αυριανούς πολίτες.  

 

• Να παρέχει στη νέα γενιά τα εφόδια, για τη βέλτιστη περιβαλλοντική συμπεριφορά,  

να τα ενημερώσει και να τα εκπαιδεύσει, για το πώς πρέπει να συμπεριφερθούν, σε 

περίπτωση κάποιας φυσικής ή τεχνολογικής απειλής.  

 

•Να καταστήσει «κτήμα» όλων των κατοίκων της πόλης, μέσω των Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων, όλες εκείνες τις κινήσεις που απαιτούνται, σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης.  

 

Επιδιώκοντας να γνωρίσουν όλοι οι Πολίτες, τους χώρους ασφαλούς συγκέντρωσης, 

καθώς και τις συντονισμένες κινήσεις, που απαιτείται να ακολουθήσουν, προκειμένου 

να μη διατρέξει κίνδυνο ατυχήματος κανένας δημότης, σε περίπτωση φυσικής 

καταστροφής ή τεχνολογικού ατυχήματος, σε οποιαδήποτε, μικρή ή μεγάλη 

βιομηχανική οικονομική μονάδα της περιοχής ευθύνης του.  
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Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

και  

Πολιτικής Προστασίας 

 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 

 

 

 


