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ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΧΗΜΙΚΟΣ



http://www.thermiair.gr/project/air-quality/



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΤΟΧΟΙ

• ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

• ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

• ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

• ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ-ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

• ΑΕΡΙΑ-ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

• ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

• ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ

• ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΑΠΌ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΧΕΡΣΩΣΗ

• ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

• ΜΟΛΥΝΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟ ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΟΛΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗ

ΘΑΛΛΑΣΑ(ΝΕΡΑ)



ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

• Είναι η μόλυνση του εσωτερικού ή εξωτερικού περιβάλλοντος από
οποιονδήποτε χημικό, φυσικό ή βιολογικό παράγοντα που τροποποιεί
τα φυσικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας. (https://www.who.int/health-topics/air-

pollution#tab=tab_1)

Κυριοτεροι λόγοι βάση του Π.Ο.Υ.

• Οικιακές συσκευές καύσης

• Μηχανοκίνητα οχήματα με κινητήρα

εσωτερικής καύσης

• Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

• Δασικές πυρκαγιές

https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1


• επτά(7) εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο

• Σχεδόν όλος ο πληθυσμός του πλανήτη (99%) αναπνέει αέρα που

υπερβαίνει τα αποδεκτά όρια σε ρύπους (Π.Ο.Υ.) 

• 4.2 εκατομμύρια θάνατοι κάθε χρόνο από έκθεση σε εξωτερική

ατμοσφαιρική ρύπανση.

• Αναπνευστικά προβλήματα (άσθμα κτλ.)

• Χρονιες παθήσεις

• Πρόωρη θνησιμότητα



ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

• Αιωρούμενα Σωματίδια (ΑΣ10, ΑΣ2,5 Ή PM10, PM2,5 → αναπνέυσιμα στερεά και υγρά 
σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο έως και 2,5 ή και 10 μm) → ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ 

• Μονοξείδιο, Διοξείδιο και Οξείδια του Αζώτου (ΝΟ, ΝΟ2, ΝΟx), Όζον (Ο3), Διοξείδιο του 
Θείου (SO2), Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), Βενζόλιο (C6H6) και άλλες Πτητικές 
Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ). 

• Τα PM10, PM2,5 → ο σημαντικότερος δείκτης ποιότητας του αέρα καθώς είναι ο πιο 
κοινός ρύπος

• Τα PM2,5 - τα πλέον επικίνδυνά για τον άνθρωπο λόγω της βαθύτερης διείσδυσης και 
εναπόθεσης στο ανθρώπινο σώμα

https://www.iamat.org/country/cyprus/risk/air-pollution#

https://www.iamat.org/country/cyprus/risk/air-pollution


PM10 ΚΑΙ PM2,5 → PARTICULATE MATTER
ΑΣ10 ΚΑΙ ΑΣ2,5 → ΑΙΩΡΟΎΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

https://www.epa.gov/sites/default/files/2016-09/pm2.5_scale_graphic-color_2.jpg

http://www.thermiair.gr/project/air-quality/



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ • https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/el

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/el

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/el


ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣ10 ΚΑΙ
ΑΣ2,5

• Για την συγκέντρωση των ΑΣ2,5 στη νομοθεσία ορίζεται οριακή τιμή για περίοδο ενός 

έτους ίση με 25 μg/m3 μέχρι τις 31.12.2019 και 20 μg/m3 από το έτος 2020 και έπειτα 

• Για την συγκέντρωση των ΑΣ10 στη νομοθεσία ορίζεται οριακή τιμή για περίοδο ενός έτους 

ίση με 50 μg/m3 



ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/el



ΚΥΠΡΟΣ

• Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι το αρμόδιο τμήμα για την παρακολούθηση, 

αξιολόγηση και διαχείριση της ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο.

• Η παρακολούθηση και διαχείριση της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα στην 

Κύπρο διέπετέ από τις πρόνοιες των περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα 

Νόμων του 2010 έως 2020 (Ν. 77(Ι)/2010, Ν. 3(Ι)/2017 και Ν. 20(Ι)/2020) .

http://www.mlsi.gov.cy/dli
http://www.mlsi.gov.cy/


https://www.airquality.gov.cy//sites/default/files/2021-

12/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BA

%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CE%91%CE%AD%CF

%81%CE%B1%202020_1.pdf

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΡΥΠΟΥΣ ΟΖΟΝ ΚΑΙ 

ΑΙΩΡΟΎΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ



ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ – ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ Ή/ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ

• ΚΑΥΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ: ΟΧΗΜΑΤΑ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ,)

• ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

• ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΟΖΟΝ)

• ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

• ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

• ΘΥΕΛΛΕΣ ΣΚΟΝΗΣ

• ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ



• οι ψηλές θερμοκρασίες και η μεγάλη ξηρασία που επικρατούν στην 

Κύπρο σε συνδυασμό με την έλλειψη νερού, συμβάλλουν, ως 

φυσικό φαινόμενο, στην επαναιώρηση των ΑΣ από δρόμους, 

ακάλυπτες περιοχές εντός πόλεων ή γεωργικές και άλλες περιοχές 

που συνορεύουν με τις πόλεις. Ως αποτέλεσμα, παρατηρούνται 

αυξημένες συγκεντρώσεις ΑΣ10 και αντίστοιχες υπερβάσεις της 

24ωρης οριακής τιμής. 



Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

NASA Jet Propulsion Laboratory https://climate.nasa.gov/

Κλιματική Αλλαγή: Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά χρόνο από 800 000 

χρονιά πριν



ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

EU Environmental Protection Agency



1. https://www.nbcnews.com/news/world/australian-

wildfires-declared-among-worst-wildlife-disasters-

modern-history-n1235071

2. https://globalnews.ca/news/8471763/extreme-weather-

canada-2021/

3. https://www.carbonbrief.org/hurricane-sandy-caused-an-

extra-8bn-damage-due-to-human-caused-sea-level-rise

4. https://www.bbc.com/news/world-europe-58992093

https://www.nbcnews.com/news/world/australian-wildfires-declared-among-worst-wildlife-disasters-modern-history-n1235071
https://globalnews.ca/news/8471763/extreme-weather-canada-2021/
https://www.carbonbrief.org/hurricane-sandy-caused-an-extra-8bn-damage-due-to-human-caused-sea-level-rise
https://www.bbc.com/news/world-europe-58992093


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΝΑΣΗ-INDOOR AIR 
POLLUTION

• Συσκευές καύσης καυσίμων → τζάκια, ξυλόσομπες, μάτια
κουζίνας με υγραέριο

• Κάπνισμα
• Οικοδομικά υλικά που φθείρονται ή είναι καινούρια
• Έπιπλα φτιαγμένα από συμπιεσμένο ξύλο
• Προϊόντα οικιακού καθαρισμού
• Συστήματα κεντρικής θέρμανσης και ψύξης



https://www.who.int/heli/risks/indoorair/indoorair/en/



ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΡΥΠΟΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΕΡΑ

• ΑΣ10 ΚΑΙ ΑΣ2,5→ οξεία νόσος του κατώτερου αναπνευστικού, χρόνια αποφρακτική

πνευμονοπάθεια, καρκίνος και άλλες ασθένειες→ παράγονται από καύση και από

εξωτερικό αέρα

• Φορμαλδεΰδη→ ως άχρωμο αέριο→ ερεθισμό μύτης, ματιών και πνευμόνων →

παράγεται από διάφορα προϊόντα στο σπίτι (συμπιεσμένο ξύλο) και είναι παραπροϊόν

καύσης

Αλλοι ρύποι είναι

• Άσβεστος, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του αζώτου και άλλα



ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – SICK BUILDING 
SYNDROME

• καταστάσεις στις οποίες οι κάτοικοι του κτιρίου βιώνουν οξείες επιπτώσεις στην υγεία 

και την άνεση που φαίνεται να συνδέεται με το χρόνο που δαπανάται σε ένα κτίριο

αλλά δεν μπορεί να εντοπιστεί συγκεκριμένη ασθένεια ή αιτία.

• Μπορεί να είναι προσωρινή ή/και χρόνια κατάσταση.

• Λόγω ανεπαρκούς αερισμού, από χημικούς ρύπους από εσωτερικές και εξωτερικές 

πηγές, από βιολογικούς ρυπαντές (βακτήρια, μούχλα κ.τ.λ.), λόγω κακής ποιότητας των 

δομικών υλικών και άλλα.

https://www.epa.gov/sites/default/files/2014-08/documents/sick_building_factsheet.pdf



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ –REDUCE-REUSE-RECYCLE

• Eίναι η διαδικασία διαχωρισμού των χρήσιμων υλικών (συσκευασιών πλαστικών, μετάλλων, χαρτιού, 
γυαλιού, ξύλου) από τα υπόλοιπα σκουπίδια με σκοπό την αξιοποίησή τους.

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει περισσότερους από 2,5 δισεκατομμύρια τόνους απορριμμάτων κάθε χρόνο.

Γιατί να ανακυκλώνουμε??? Τα οφέλη της ανακύκλωσης στην καθημερινή μας ζωή είναι πολλά.

• Προστασία του περιβάλλοντος από επικίνδυνες χημικές ουσίες – αέρια του θερμοκηπίου/μόλυνση 
υδάτινων πόρων. 

• Αποφορτίζεται το περιβάλλον από ποσότητες σκουπιδιών που θάβονται και καίγονται –μείωση αέριας 
ρύπανσης.

• Εξοικονόμηση πρώτων υλών.

• Ενίσχυση τοπικής οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης.

https://greendot.com.cy/faq/

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-

economy-definition-importance-and-benefits



https://greendot.com.cy/recycling/do-you-know-that/

https://greendot.com.cy/wp-content/uploads/2017/04/2019-Full-Presentation-GR-12.pdf



Ο μέσος άνθρωπος καταναλώνει 74000 - 121000 μικροπλαστικά τον χρόνο!

https://www.nationalgeographic.com/environment/article/you-eat-thousands-of-bits-of-plastic-every-year

Human Consumption of Microplastics, Kieran D. Cox*, Garth A. Covernton, Hailey L. Davies, John F. Dower, Francis Juanes and Sarah E. Dudas

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est.9b01517 https://doi.org/10.1021/acs.est.9b01517

Copyright © 2019 American Chemical Society

https://www.nationalgeographic.com/environment/article/you-eat-thousands-of-bits-of-plastic-every-year
https://doi.org/10.1021/acs.est.9b01517


https://greendot.com.cy/wp-content/uploads/2017/04/2019-Full-Presentation-GR-12.pdf



• Από μελέτες του κύκλου ζωής ενός υλικού προκύπτει ότι υπάρχει θετικό αντίκτυπο της

ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης στην μείωση των αερίων του

θερμοκηπίου→ θετική επίδραση στις κλιματικές αλλαγές .

• Επίδραση της αντικατάστασης παρθένων υλικών με ανακυκλωμένα. 

https://www.un.org/en/chronicle/article/ecology-recycling



ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• Μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, το οποίο περιλαμβάνει κοινή χρήση, μίσθωση, 

επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση υπαρχόντων υλικών και 

προϊόντων όσο το δυνατόν περισσότερο .

• Τα κυκλικά συστήματα υιοθετούν την επαναχρησιμοποίηση, την επιδιόρθωση, την 

ενοικίαση (ή μοιρασμα –sharing) και εν τέλει την ανακύκλωση με στόχο την δημιουργία 

ενός κλειστού συστήματος το οποίο θα ελαχιστοποιεί την χρήση πόρων και την 

δημιουργία αποβλήτων και μόλυνσης!

• Όταν ένα προϊόν φτάνει στο τέλος της ζωής του, τα υλικά του διατηρούνται στην 

οικονομία όπου είναι δυνατόν. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά ξανά και 

ξανά, δημιουργώντας έτσι περαιτέρω αξία.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-

economy-definition-importance-and-benefits



“Δεν χρειάζεται να αγοράσω ένα 
τρυπάνι.Απλά χρειάζομαι μία 
τρύπα στον τοίχο.”

Theodore Levitt

Το σημερινό μοντέλο παραγωγής- κατανάλωσης



Από την γραμμική στην κυκλική Οικονομία



Δημιουργική Επαναχρησιμοποίηση



ΑΤΟΜΙΚΗ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

• Μείωση εκπομπής αέριων ρύπων → αλλαγή αυτοκινήτου με καινούριο με λιγότερους

ρύπους/ μετακίνηση στην εργασία σε ομάδες……εισηγήσεις από εσάς???

• Ουσιώδης επιμόρφωση και εκπαίδευση των μαθητών, των γονέων και καθηγητών σε

περιβαλλοντικά θέματα…ίσως εισαγωγή νέου μαθήματος στα αναλυτικά προγράμματα

Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης. 

• Προώθηση από τα σχολεία για την ανακύκλωση – τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε

κάθε τάξη και να μαζεύονται εβδομαδιαίως σε κατάλληλο χώρο-πρόγραμμα

ανακύκλωσης τηγανέλαιων. 

• Εισηγήσεις???



https://greendot.com.cy/wp-content/uploads/2017/04/2019-Full-Presentation-GR-12.pdf



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


