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Αναγκαία η µείωση εκποµπής των αέριων 
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* Αναµένεται αύξηση της εκποµπής αέριων ρύπων της τάξης του 15,7% µέχρι το 2020  

 

 

Την άµεση µείωση εκποµπής των αέριων ρύπων κατά 20% έως 2020, ώστε να µην 

αυξηθεί η άνοδος της θερµοκρασίας ζήτησε ο καθηγητής Πανεπιστηµίου κ. ∆ηµ. Λάλας 

µιλώντας για την κλιµατική αλλαγή στην ηµερίδα που διοργάνωσε ο δήµος Βόλου χθες 

στο ∆ηµαρχείο της πόλης µε θέµα την ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για τη µείωση της 

Κλιµατικής Αλλαγής ως το 2020 στο πλαίσιο του προγράµµατος Clim –Local 2020 Life 

07/ENV/GR/000282. Όσον αφορά στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Βόλου αναµένεται 

αύξηση της εκποµπής αέριων ρύπων , της τάξης του 15,7%, µέχρι το 2020. Η αύξηση 

αυτή θα προέλθει από την κατανάλωση ενέργειας (τριτογενής τοµέας, νοικοκυριά, οδικές 

µεταφορές), την γεωργία και την επεξεργασία αποβλήτων. Αν και βασικός παράγοντας 

ρύπανσης η βιοµηχανία, δεν συνεισφέρει, ωστόσο, στο µεγαλύτερο βαθµό στην αύξηση 

των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. 

Ο ∆ήµος Βόλου έχει αναλάβει µέχρι τις 31/12/2011 να αναπτύξει τοπικό σχέδιο για τη 

µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης µε χρονικό ορίζοντα το 2020. Το έργο, συνολικού 

προϋπολογισµού 2.777.891 ευρώ, χρηµατοδοτείται κατά 1 εκ. ευρώ περίπου από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ∆ήµος θα συνεργαστεί µε τη ∆ΕΥΑΜΒ, τη ∆ηµοτική Επιχείρηση 

Μελετών – Κατασκευών και την Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών. 
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Το έργο περιλαµβάνει δράσεις για τον υπολογισµό εκποµπών σε τοπικό επίπεδο, την 

πρόβλεψη για την πορεία τους τα επόµενα χρόνια, προσδιορισµός πιθανών επεµβάσεων 

µείωσής τους, οικονοµική και περιβαλλοντική αξιολόγηση των µέτρων, δηµόσια 

διαβούλευση και τελικά εφαρµογή του τοπικού σχεδίου δράσης. 

Κατά τον χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος Βόλου κ. Αλ. Βούλγαρης στην ηµερίδα 

διαβούλευσης για την οριστικοποίηση του καταλόγου των προτεινόµενων παρεµβάσεων 

µείωσης εκποµπών του θερµοκηπίου-µεταξύ άλλων- τόνισε: «Πρόκειται για ένα 

πρωτοποριακό πρόγραµµα για τα δεδοµένα της Ελλάδας και αφορά στην ανάπτυξη 

µέτρων και παρεµβάσεων για τον έλεγχο των εκποµπών αέριων ρύπων για τη µείωση 

του φαινοµένου του θερµοκηπίου. 

Το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής απασχολεί πολύ έντονα τις κυβερνήσεις όλων των 

κρατών και για το λόγο αυτό το συγκεκριµένο πρόγραµµα θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό. 

Ως ∆ηµοτική Αρχή του Βόλου, έχουµε θέσει τα θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος σε 

υψηλή προτεραιότητα και υιοθετούµε όλες τις νέες πρωτοβουλίες για την επίτευξη του 

στόχου αυτού. Ενδεικτικά αναφέρω: 

* τη δηµιουργία δρόµων ήπιας κυκλοφορίας και την κατασκευή πεζοδρόµων στον 

κεντρικό τοµέα της πόλης µας για τη µείωση της χρήσης οχηµάτων 

* την κατασκευή ποδηλατοδρόµων 

* την κατασκευή χώρων στάθµευσης στις εισόδους της πόλης 

* τη χρήση των λεγόµενων «έξυπνων λαµπτήρων». 

Επίσης ο δήµαρχος Βόλου είπε: «Πιστεύουµε πως, µε τη εφαρµογή των µέτρων αυτών, 

έστω και έµµεσα, ο περιορισµός των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, περιορίζει και 

την αέρια ρύπανση στην πόλη µας. 

Για την επιτυχία οποιουδήποτε µέτρου, απαραίτητη θεωρούµε όµως την 

ευαισθητοποίηση της τοπικής µας κοινωνίας για ένα από τα σηµαντικότερα - αν όχι το 

σηµαντικότερο σήµερα – πρόβληµα παγκοσµίως, για την αντιµετώπιση του οποίου 

γίνονται και διακρατικές συµφωνίες. Και όχι µόνο απαιτείται ευαισθητοποίηση των 

πολιτών, αλλά επιπλέον είναι ανάγκη να πειστούν ότι τα µέτρα που λαµβάνονται για τη 

µείωση των αέριων ρύπων, πρέπει να τα αποδεχθούν και να συµβάλλουν στην εφαρµογή 

τους. Για το λόγο αυτό ζητούµε τη συµµετοχή των φορέων, αφού η επιτυχία του 

προγράµµατος εξαρτάται από την κινητοποίηση όλων των πολιτών και τη στήριξη των 

µέτρων. 

Η εφαρµογή του προγράµµατος «LIFE» θα διαρκέσει 3 χρόνια και ευελπιστούµε µε τη 

συµµετοχή και τη συµπαράσταση όλων, φορέων και πολιτών, η περιοχή µας να 

αποκοµίσει τα προσδοκώµενα οφέλη». 

Στη συνέχεια ο κ. Λάλας τόνισε ότι το λιώσιµο των αρκτικών πάγων είναι σε ποσοστό 

40% από το 1979 έως σήµερα και ότι ο µέσος όρος της θερµοκρασίας έχει αυξηθεί κατά 

0,7 βαθµούς Κελσίου και ότι θα συνεχίσει να αυξάνει εάν δεν παρθούν άµεσα µέτρα. 

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε εκτιµήσεις επιστηµόνων που αναφέρουν ότι η θερµοκρασία 

αναµένεται να αυξηθεί κατά 5-7 βαθµούς Κελσίου τους καλοκαιρινούς µήνες και ότι οι 

βροχοπτώσεις θα µειωθούν ως 40% και πρόσθεσε πως για να αντιµετωπιστεί το 

φαινόµενο θα πρέπει να µειωθούν απότοµα οι αέριοι ρύποι έως 80% µέχρι το 2050 και 

ότι αυτό µπορεί να επιτευχθεί πάρα πολύ µε την εξοικονόµηση ενέργειας , την αλλαγή 

χρήσης καυσίµων, µε τη µείωση καλλιεργειών που απαιτούν πολύ νερό, κ.λπ. Ο κ. Λάλας 

είπε επίσης ότι στα φαινόµενα θα προστεθεί και η αύξηση της επιφάνειας της θάλασσας 

και η ξηρασία και σηµείωσε πως το 75% παγκοσµίως της εκποµπής αέριων ρύπων 

προέρχεται από αστικές και ηµιαστικές περιοχές και πως για τη µείωσή τους θα πρέπει 

άµεσα να αναληφθούν και τοπικές δράσεις. 

Στο Π.Σ. Βόλου 

Στη συνέχεια ο αντιδήµαρχος ∆ηµ. ∆ερβένης παρουσίασε το έργο (στόχοι, αναµενόµενα 

αποτελέσµατα, δράσεις), ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα έργου µέχρι 
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σήµερα µε βάση την τοπική απογραφή και εξέλιξη εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 

που έκανε ο κ. Ευστ. Κουρνιώτης (ΕΠΕΜ). Όπως ανέφερε οι υπολογισµοί γίνονται για το 

οικιστικό συγκρότηµα Βόλου (∆ήµοι Βόλου, Ν. Ιωνίας και ∆. Αισωνίας) 

συµπεριλαµβανοµένων των δύο ΒΙΠΕ και της µονάδας της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στην Αγριά. 

Το ενεργειακό ισοζύγιο έγινε µε πρότυπο τα εθνικά ενεργειακά ισοζύγια, όπως 

δηµοσιεύονται από το Υπ. Ανάπτυξης, ενώ η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για την 

απογραφή των αερίων του θερµοκηπίου είναι αυτή που προτείνεται από την IPCC και 

χρησιµοποιείται στις εθνικές εκθέσεις απογραφών. Τα δεδοµένα ελήφθησαν από την 

ΕΣΥΕ, το ΥΠΕΧΩ∆Ε (σύστηµα εµπορίας ρύπων), το Υπ. Ανάπτυξης, το ∆ήµο Βόλου και 

τις ∆ηµοτικές και ∆ιαδηµοτικές επιχειρήσεις, την ΕΠΑ Θεσσαλίας και επιτόπια έρευνα. 

Όπως είπε χαρακτηριστικά οι εκποµπές της περιοχής του Βόλου, εκτιµώνται σε περίπου 

4,5 εκ. τόνους για το 2007 αν ληφθεί υπόψη η συµµετοχή της βιοµηχανίας. Χωρίς αυτή, 

ανέρχονται σε 733 χιλιάδες τόνους διοιξειδίου του άνθρακα περίπου. 

Ειδικότερα, η µεγάλη βιοµηχανία, φαίνεται να παράγει το 76,2% των εκποµπών, ο 

οικιακός τοµέας το 12,4%, οι µεταφορές το 6,5%, ο τριτογενής τοµέας το 3.6%, ο 

πρωτογενής τοµέας το 1,1% και ο οδοφωτισµός µόνο το 0,2%. 

Χωρίς τη συµµετοχή της µεγάλης βιοµηχανίας, τα ποσοστά αλλάζουν. Ο οικιακός τοµέας 

εµφανίζεται να καταναλώνει το 47,4% της συνολικής ενέργειας και ακολουθούν οι 

µεταφορές (25%), ο τριτογενής τοµέας (13,8%), η βιοµηχανία (9%), και ο πρωτογενής 

τοµέας (4%). 

Αντίστοιχα, µε τη «βαριά» βιοµηχανία συµπεριλαµβανοµένης, τα στερεά καύσιµα 

ευθύνονται κατά 55,1% για την παραγωγή ενέργειας και ακολουθούν ο ηλεκτρισµός 

(19,3%), το φυσικό αέριο (8,8%), το ντίζελ (8,1%), η βενζίνη (3,9%) και µικρότερα 

ποσοστά έχουν τα άλλα καύσιµα. 

Στις µεγάλες βιοµηχανίες περιλαµβάνονται το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στην 

Αγριά, η Χαλυβουργία Βελεστίνου, καθώς και κάποιες ασβεστοποιίες και χαρτοποιίες. 

Όσον αφορά στις προβλέψεις της ΕΤΕΜ µέχρι το 2020 ο κ. Κουρνιώτης είπε ότι 

αναµένεται µικρή αύξηση των εκποµπών αερίων, της τάξης του 0,5%. Η αύξηση αυτή, 

αλλάζει αν αφαιρεθεί από τα συνολικά ποσοστά η «µεγάλη» βιοµηχανία. Συγκεκριµένα, 

προβλέπεται µείωση το 2010 στο Βόλο των εκποµπών αερίων από 4.573.589 τόνων, σε 

4.053.030 τόνους. Το 2015 το ποσοστό αυτό θα φτάσει τα 4.612.783 τόνους για να 

µειωθεί ξανά µέχρι το 2020 σε 4.599.113 τόνους. Χωρίς την συµβολή της µεγάλης 

βιοµηχανίας, το 2007 οι εκποµπές ρύπων ανήλθαν σε 737.182 τόνους. Μέχρι το 2020 

προβλέπεται αύξηση 15,7%, δηλαδή: 779.167 τόνους το 2010, 839.414 τόνους το 2015 

και 853.255 τόνους το 2020. 

Τέλος στη χθεσινή ηµερίδα ο κ. Ανδρ. Λουκάτος (ΕΠΕΜ) παρουσίασε τον κατάλογο 

προτεινόµενων παρεµβάσεων µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. 

Τρ.∆. Γαβρινιώτης 
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