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Δραστηριότητες 2015 (2016) 

 

Πυλώνας:  

(Δάπεδο ή οροφή ?)  

Ακόμα άγνωστο 

 

 

 

Update: πράσινο 

Θέματα/προβλήματα: πορτοκαλί 

Τα κόκκινα (και συναφή) υπήρχαν 11/15 



  Ερευνητικοί στόχοι 2015 (+1) 

• Αξιοποίηση αποτελεσμάτων προηγούμενης έρευνας 

      Δημοσιεύσεις 

• Αξιοποίηση (και ανάπτυξη) υφιστάμενων υποδομών 

      Νέα στοιχεία (….Δημοσιεύσεις) 

      Ερευνητικά κονδύλια (συντήρηση +) 

• Παραγωγή νέου ερευνητικού έργου 

      Προσωπικό επίπεδο: Εστίαση και Διερεύνηση θεμάτων 
(….Δημοσιεύσεις) 

      Μέλος ομάδας μελέτης: Εντοπισμός ευκαιριών χρηματοδότησης (… 
προτάσεις) 

 

Ισχύουν ακόμα 
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 Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας 

• Ατμοσφαιρική ρύπανση (RUPIOH)  

- Σύνδεση δραστηριοτήτων με ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου  

Υπό εκπόνηση. ΘΕΜΑ: Διαθεσιμότητα Μ. Λιάνου 

- Σύγκριση σωματιδιακής ρύπανσης 2014 – 2004 (CPC)  

Άκυρο; Δεν έγιναν μετρήσεις Θησείο; Ή έγιναν αλλά αδιάφορο; 

• Περιβαλλοντικός Θόρυβος (οδικός) 

- Σύγκριση δεικτών οδικού θορύβου (στοιχεία μετρήσεων 2004-2014) ? 
Υπό εκπόνηση 

- Διάφορα θέματα που σχετίζονται με χρήση μοντέλων για Στρατηγική 
χαρτογράφηση θορύβου (επιπτώσεις παραδοχών – απλοποιήσεων, 
δείκτες έκθεσης, δείκτες αξιολόγησης κατάστασης, … παλαιά και νέα 
τρεξίματα με βάση πραγματικές περιοχές). Υπό εκπόνηση 

 2-4 δημοσιεύσεις επόμενη 2ετία 

Στόχος ισχύει ακόμα 
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 Αξιοποίηση (και ανάπτυξη) υφιστάμενων 
υποδομών 

• Περιβαλλοντικός Θόρυβος 
- Ολοκλήρωση έργου ΣΧ Πάτρας ΟΚ. Έγινε. 
- Ολοκλήρωση μετατροπής κινητού σταθμού (και μετρήσεις θορύβου) ΟΚ 
- Αντικαταστάτης Λυκούδη;  ΟΚ. 3Ν (Νίκος Ρ., Νίκος Κ., Νατάσα) 
ΘΕΜΑ: Θέλει 2 άτομα. Καλό θα ήταν να υπάρχουν μακροπρόθεσμα 
και αναπληρωτές (άτομα που να μάθουν διαδικασίες, όργανα κ.λπ.) 
 
 1 έργο (μικρής κλίμακας… ΟΚ. Νότια Αθήνα, 12μηνο, από 1/5/15 
συνδυασμός με πρωτότυπη έρευνα για αποτίμηση επιπτώσεων θορύβου; 
Δεν προβλέπεται πεδίου, αλλά ίσως γίνει. Υπό σκέψη/επιφύλαξη. 
Σίγουρα θα γίνει δουλειά γραφείου με βάση βιβλιογραφία κ.λπ. 
 Νέα στοιχεία μετρήσεων, Αθήνα (ταυτόχρονα με ατμοσφαιρική ρύπανση;) 

ΟΚ. Περίπου 1,5 μήνας σε 5 Δήμους. (Μελλοντική πρόταση;) 
 Βάσεις για νέο ερευνητικό έργο (δημοσιεύσεις +) ΟΚ 
    + υπηρεσίες; (θέμα παρακράτησης) ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ. Μεγάλο για θόρυβο, 
με βάση τιμές αγοράς 
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Παραγωγή νέου ερευνητικού έργου - 
αντικείμενα 

• Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ρύπανσης και 
κλιματικών αλλαγών, έμφαση σε επιβλαβείς επιδράσεις – 
Αποτίμηση περιβαλλοντικού κόστους 

(μέθοδοι και δείκτες…. εφαρμογή ή και βελτίωση, -- αξιολόγηση 
κόστους/απόδοσης και κόστους/ωφελείας)  ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
•  Εφαρμογή και τήρηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας (ανάλυση 

στοιχείων +) ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΘΟΡΥΒΟ (και ΟΡΙΑ) 
• Διαχείριση και ρύπανση νερών (ΟΠΥ +) και γενικά διαχείριση 

περιβάλλοντος Πιθανή πρόταση δεν προχώρησε. Ενδιαφέρον 
παραμένει. 

 
Πιθανές θεματικές περιοχές: 
- Περιβαλλοντικός θόρυβος (δείκτες, σχέσεις δόσεις επίδρασης, 

ενιαίος δείκτης αξιολόγησης συνολικής επιβάρυνσης από θόρυβο, 
συνδυασμένη επιβάρυνση με άλλους ρύπους….) ΙΣΧΥΕΙ 

- Πληθώρα δυνατών εφαρμογών στο πλαίσιο μελέτης κλιματικής 
αλλαγής. Προτεραιότητα τα Νερά; ΙΣΧΥΕΙ 

- Δυνατές εφαρμογές και σε θέματα ενέργειας ? 
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Παραγωγή νέου ερευνητικού έργου - 
δυνατότητες 

 Αυτόνομη έρευνα, εν ανάγκη εσωτερικά χρηματοδοτούμενη 
... Ανάγκες: πρόσβαση σε βιβλιογραφία, ανάλυση στοιχείων  
ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΑ 

 Συμβολή σε ευρύτερο ερευνητικό έργο [συζητήσεις με ex-
Θησείο, Μ-Κ. Πρόταση για Κύπρο +] ΚΡΙΜΑ  

 Βάσεις για προτάσεις/έργα ως ΕΥ (2016+) ΙΣΧΥΕΙ 
Προϋποθέσεις – ανάγκες για ανάληψη έργου ως ΕΥ:  

- ΙΕΠΒΑ: ολοκλήρωση καταγραφών, μητρώων κ.λπ., 
υποστήριξη από γραφεία; Θέμα: Παπαγιάννη; 
(οργανωμένη αποθήκη – χώρος για εξοπλισμό) 

- ΕΑΑ – ΓΓΕΤ – Πολιτεία: σταθεροποίηση πλαισίου;     
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