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Βέλτιστες Πρακτικές 
Παρακολούθησης 

Ποιότητας Αέρα μέσω 
Επιστήμης Πολιτών

Σεμινάρια εκπαίδευσης πολιτών στην

παρακολούθηση της ποιότητας του

αέρα που αναπνέουν, από την

επιστημονική ομάδα υποστήριξης
του έργου

Χρήση αισθητήρων  και 
μετρήσεις από τους πολίτες

Ταυτοποίηση επιβαρυντικών 

συνηθειών μέσω της 

επεξεργασίας δεδομένων που 
καταγράφηκαν

Προτάσεις αναδιαμόρφωσης 
καθημερινών συνηθειών

Τι είναι το εργαστήριο URair ;

Στο πλαίσιο του έργου

“Συμμετοχή των πολιτών στη 

βελτίωση της ποιότητας αέρα 

και της διαχείρισης oμβρίων σε 
αστικές περιοχές – Urwatair”

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο, Μέτρο

“Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες”
Διάρκεια: Ιανουάριος 2019 - Σεπτέμβριος 2020

Υλοποίηση: ΕΛΛΕΤ - Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Επιστημονική ομάδα Τμημάτων Μηχανολόγων
Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Συντονισμός: Κλεοπάτρα Θεολογίδου

Επιστημονική ομάδα: Κωνσταντίνος Καρατζάς 

Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης, Ελένη Βασιλείου, 

Ηρακλής Νικολέτος, Θεοδόσης Κάσσανδρος, 

Ανδρέας Γαύρος, Κατερίνα Μπακούση, Σωτηρία 
Αλεξιάδου.

Τι είναι το URwatair;
Πρόκειται για δράση με τη συμμετοχή των πολιτών

για τη βελτίωση της ποιότητας αέρα που αναπνέουν

και τη διαχείριση των oμβρίων σε αστικές περιοχές,

που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Επιστήμης

των Πολιτών. Στοχεύει στη “μετατροπή“ του πολίτη

από παθητικό αποδέκτη σε ενεργό συμμετέχοντα

στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και τη

διαμόρφωση της ποιότητας της ζωής του στην

πόλη. Περιλαμβάνει 2 εργαστήρια, για τον αέρα
(URair) και τα όμβρια (URwater).



Ο οδηγός βέλτιστων πρακτικών για τη

βελτίωση της ποιότητας του αέρα που

αναπνέουμε, περιλαμβάνει συμβουλές για

μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας, με

στόχο την αποφυγή έκθεσης σε υψηλές

συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων. Οι

συγκεκριμένες πρακτικές προτάθηκαν από

τους συμμετέχοντες των εργαστηρίων του

URair, έπειτα από τη διεξαγωγή μετρήσεων και

τη διασύνδεση αυτών με τις καθημερινές τους

δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες, σε

συνεργασία με την ερευνητική ομάδα,

κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα για
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Όταν 
Μετακινούμαστε

Όταν βρισκόμαστε 
σε εσωτερικό χώρο

Όταν 
Μαγειρεύουμε

Εισαγωγή

Το URair με μία ματιά

Πραγματοποιήθηκαν 5 σενάρια μετρήσεων: 

“Η Γειτονιά μου”, “ Μαγειρεύοντας”, 

“Μετακίνηση”, “Χώρος ενδιαίτησης” και “Η 

Πολυκατοικία μου”. Παράλληλα με τις 

μετρήσεις, διεξαγόταν καταγραφή των 

δραστηριοτήτων από τους πολίτες.

5
σενάρια 

μετρήσεων

50
πολίτες

30
επιβαρυντικές 

συνήθεις

25
βέλτιστες 

πρακτικές

o Κλείνουμε την πόρτα της κουζίνας

o Δεν συνωστιζόμαστε στο δωμάτιο

o Τρώμε εκτός κουζίνας

• ΘΥΜΗΣΟΥ ΝΑ ΑΕΡΙΣΕΙΣ

• ΤΗΓΑΝΙΖΩ ΜΕ ΜΕΤΡΟ

• Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

o Όταν τηγανίζουμε, τσιγαρίζουμε, σοτάρουμε, 

“σβήνουμε με κρασάκι“ και οτιδήποτε απαιτεί τη 

χρήση τηγανιού, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί 

στην εφαρμογή των παραπάνω πρακτικών.

o Ο απορροφητήρας μας πρέπει να καλύπτει όλη 

την επιφάνεια μαγειρέματος

o Ανοίγουμε πάντα τον απορροφητήρα στο 

μέγιστο

o Ανοίγουμε τα παράθυρα και τα κρατάμε 

ανοιχτά και μετά το μαγείρεμα

• ΠΕΖΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ

• ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ

• ΤΟ ΣΑΡΑΒΑΛΑΚΙ ΜΟΥ

o Χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς

o Συνεννοούμαστε για μετακινήσεις σε παρέες 
με ένα αυτοκίνητο

o Κάνουμε τακτικό έλεγχο και συντήρηση του 

οχήματός μας (μη ξεχνάς τα φίλτρα καμπίνας!)

o Κλειστά τα παράθυρα ή κλιματισμός με 

ανακύκλωση αέρα όταν κινούμαστε σε 

δρόμους με έντονη κυκλοφορία οχημάτων

o Αποφεύγουμε τις ώρες αιχμής

o Κρατάμε απόσταση από τους ρύπους του 
προπορευόμενου οχήματος

• ΑΛΛΑ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

• ΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
o Αν ενημερωθούμε (από την Περιφέρεια, τον 

Δήμο ή άλλες έγκυρες πηγές ενημέρωσης) για 

υψηλά επίπεδα εξωτερικής ρύπανσης

o Αν ο Δήμος σκάβει κοντά στο σπίτι μας

o Εμπιστευόμαστε τη μύτη μας! Όταν μυρίζουμε

δυσάρεστες οσμές που συνδέονται με ρύπους, 

πχ καυσαέρια, σκουπίδια, βιομηχανικές 

δραστηριότητες

o Αν ο γείτονας ψήνει στα κάρβουνα δίπλα μας 
και η τσίκνα μας σπάει τη μύτη…

o Αερίζουμε καλά νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ

o Ανοίγουμε το παράθυρο που είναι μακριά από 

τον κεντρικό δρόμο, αν είμαστε κοντά σε 

λεωφόρο

o Όταν μαστορεύουμε κάτι να μην ξεχνάμε να 

ανοίγουμε το παράθυρο μας

• ΚΑΘΑΡΙΣΕ
o Σκουπίζουμε και σφουγγαρίζουμε συχνά

o Περιορίζουμε τα κεριά και τα αρωματικά στικ, 

μόνο στις στιγμές που πραγματικά το αξίζουν

o Δεν ξεχνάμε το μπάνιο του κατοικιδίου μας, 

καθώς το τρίχωμά τους αποτελεί παγίδα 

σκόνης, άρα σωματιδίων

o Καθαρίζουμε τα πνευμόνια μας. Δεν 

καπνίζουμε, αλλά αν δεν μπορούμε να το 

κόψουμε κρατάμε το χώρο μας καθαρό και 

καπνίζουμε στο μπαλκόνι μας.

o Ή έστω με ποδήλατο ή με κάτι φιλικό στο 

περιβάλλον 

o Και διαλέγουμε μια άλλη διαδρομή, όχι ανάμεσα 

στα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία. Σε ένα 

παράλληλο δρόμο με περισσότερο αέρα. Αν 

υπάρχει…


