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Εισαγωγή 

 Παγκόσμια κλιματική αλλαγή  & φαινόμενο θερμοκηπίου 

 Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι μια από τις επτά κυριότερες 

αίτιες αύξησης των αέριων του θερμοκηπίου (Peters, 2008)  

 Πρωτόκολλο του Κυότο  

 Η έκλυση αέριων ρύπων από τις ανεπτυγμένες χώρες να 

απορροφάται από τις  αναπτυσσόμενες χώρες, αγοράζοντας 

τα δικαιώματα εκπομπής (IPCC, 1996a; Janssen, 2003) 

 Η δημοτική ενότητα Πεύκων – Θεσσαλονίκης   

 



IPCC και τρόποι καταγραφής 

αέριων του θερμοκηπίου  

 Συμβούλιο Ηνωμένων εθνών (UN) 

 Παγκόσμια σύμβαση-πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή 

(UNFCCC) 

 Εθνική ευθύνη, η ετήσια καταγραφή εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου καθώς και παραθαλάσσιων περιοχών 

της εκάστοτε χώρας (Peters, 2008) 

 Διακυβερνητικό συμβούλιο κλιματικής αλλαγής (IPCC)  

 Τρόποι καταγραφής  



IPCC και τρόποι καταγραφής 

αέριων του θερμοκηπίου  

Καταγραφή 

αερίων 
Υπολογισμός Ορισμός Υπαιτιότητα Εμπεριέχονται 

Βάση περιοχής  Μέθοδο της IPCC Γεωγραφικό Του παραγωγού  Εκπομπές από 

παραγωγή 

ενέργειας, 

βιομηχανίες, 

χρήσεις γης, 

αγροτική χρήση 

και διαχείριση 

αποβλήτων 

Βάση 

κατανάλωσης 

EE-IOA 

(environmental 

input output 

analysis) 

Οικονομικό  Του παραγωγού Εκπομπές από 

τοπική παραγωγή 

και κατανάλωση + 

εξαγωγές  

Βάση παραγωγής  EE-IOA Οικονομικό  Του καταναλωτή  Εκπομπές από 

τοπική παραγωγή 

και κατανάλωση + 

εισαγωγές  

Σύγκριση τρόπων καταγραφής αερίων του θερμοκηπίου (Huijuan 

et al., 2014) 



Εργαλεία καταπολέμησης 

των εκπομπών 

 Τρία διεθνή μέσα που βασίζονται στην ελεύθερη αγορά: 

1. o μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης (έργα ελέγχου των 

εκπομπών σε αναπτυσσόμενες χώρες ) 

2. η κοινή εφαρμογή (έργα για αύξηση των καταβοθρών 

του διοξειδίου του άνθρακα σε άλλες χώρες) 

3. οι συναλλαγές εκπομπών (UNFCCC, 2003) 



Εργαλεία καταπολέμησης 

των εκπομπών 

 Η εμπορία εκπομπών 

 Χώρες που είναι σε θέση να μειώσουν τις εκπομπές 

μπορούν να πραγματοποιούν εμπόριο των εκχωρημένων 

μονάδων τους (μονάδες AAU-assigned amount units) με 

άλλες χώρες  

 Οι κυβερνήσεις που υπέγραψαν το πρωτόκολλο θα πρέπει 

να εκπληρώσουν τους στόχους  τους και  θέτουν όρια σε 

εκπομπές CO2 στις ενεργοβόρες εταιρείες τους 

 Στόχος της ΕΕ στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι 

η μείωση των εκπομπών , 8% κάτω από τα επίπεδα του 1990. 

 Επιμερισμός των βαρών ( μείωση, κατά 21% εκπομπές για τη 

Γερμανία - αύξηση 27% για εκπομπές στην Πορτογαλία) 

(Vesterdal and.Gert, 2004) 



Το περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα του τσιμέντου  

 Η κατανάλωση ενέργειας για την εξόρυξη προέρχεται από 

καύσιμα υλικά τα οποία προκαλούν μια αέρια ρύπανση 

 Αποκατάσταση των λατομείων  

 Η ρύπανση των υδάτων (2 m3 νερού /φορτηγό / ημέρα 
δημιουργώντας διάλυμα με pH=12) 

 Θερμική ρύπανση (ΑΘΝ)(Περυσινάκη, 2012) 

 400kg CO2 ανα m3 τσιμέντου (Takayuki et al.,2014)  



Το περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα του τσιμέντου  

Συνεισφορά σε διοξείδιο του άνθρακα από διάφορα δομικά υλικά 

(Zabalza et al., 2011) 



Μεθοδολογία 



Μεθοδολογία 

Μέθοδο εμβαδομέτρησης με πολύγωνο σε ορθοφωτογραφία του 

κτηματολογίου (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.)  



Μεθοδολογία 

Τα πολύγωνα των δημοτικών χώρων πρασίνου (Εθνικό 

Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.)  



Μεθοδολογία 

Τα πολύγωνα της αστικής μάζας (Εθνικό Κτηματολόγιο και 

Χαρτογράφηση Α.Ε.)  



Μεθοδολογία 

Τα πολύγωνα των ιδιόκτητων χώρων πρασίνου (Εθνικό 

Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.)  



Αποτελέσματα 

 Τα οικοδομικά τετράγωνα= 893.354,1632 m2 

 Οι δημοτικοί χώροι πρασίνου  =513.885,85 m2 

 Οι ιδιωτικοί χώροι πρασίνου =513.954,35 m2 

 Ο κτιριακός όγκος της δημοτικής ενότητας Πεύκων 
=4.353.351,84002 m3 

 Έχουν εκλυθεί συνολικά 1.741.340,736 τόνοι CO2  

 Η πυρκαγιά του 2007 στην Πάρνηθα έκαψε μια έκταση 
36.338 στρ. και υπήρξε μια ετήσια προσαύξηση του 
διοξειδίου του άνθρακα της τάξης των 10.248,5 τόνων 
(Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας). Συνεπώς 1 m2  πράσινου 
απορροφά  0,000282 τόνους CO2 τον χρόνο 

 Οι χώροι δημοτικού πρασίνου απορροφούν 144,9158 
τόνους CO2 ανά έτος  

 Όλοι οι χώροι πρασίνου απορροφούν 289,85 τόνους 
CO2 ανά έτος.  

 



Συζήτηση 

 17/300 οικοδομικά τετράγωνα δεν είχαν καθόλου πράσινο 

(5,67% ) ενώ στα υπόλοιπα υπήρχαν τουλάχιστον 78 

τετραγωνικά πρασίνου εντός του οικοδομικού 

τετραγώνου(94,33%) 

 70/300 οικοδομικά τετράγωνα, έχουν περισσότερα 

τετραγωνικά πρασίνου απ’ ότι τετραγωνικά οικίας(23,33 %) 

 1.741.340,736 τόνοι CO2 που έχει εκλυθεί / 289,85 τόνοι CO2 

που απορροφούνται ανά έτος = 6007,73 χρόνια για την 

εκμηδένιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 



Συζήτηση 

Σενάριο 1ο  

8,24€ /tonCO2  

2ο 

16,70€ /tonCO2  

 

3ο 

28,73€ /tonCO2  

 

Δημοτικοί 

χώροι 

πρασίνου 

1194.10€/χρόνο  2420,09€/χρόνο  4163,43€/χρόνο  

Ιδιωτικών και 

δημοτικών 

χώροι 

πρασίνου 

2388,36€/χρόνο  4840,49 €/χρόνο  8327,39€/χρόνο  

Τιμές εξαγοράς δικαιωμάτων CO2 της αγοράς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης(McNamara and Caulfield, 2013) 
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