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Ορθή Επανάληψη
ως προς το τµήµα του κειµένου της εισήγησης :
«….IV Αναλυτικό κόστος έρευνας
Το κόστος της έρευνας αυτής εκτιµάται στις 39.360 Ευρώ
(πλέον ΦΠΑ) ……»
Το οποίο αντικαθίσταται πλέον από το ορθό κείµενο:
«….IV Αναλυτικό κόστος έρευνας
Το κόστος της έρευνας αυτής εκτιµάται στις 39.360 Ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ……»
Αθήνα, 18-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
Ταχ.∆/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718,
213-2063536, 213-2063775
fax : 213 2063533
e-mail : ssona@patt.gov.gr
Συνεδρίαση 23η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 213/2015
Σήµερα 9/07/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα
µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ.
πρωτ. οικ. 137654/3-07-2015 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 03-07-2015 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς
Συµβούλους.
Θέµα 7ο
Έγκριση σκοπιµότητας για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε έρευνα µε
τίτλο: «Χαρτογράφηση και Μελέτη της Χωροχρονικής Κατανοµής των Νοσηµάτων
Αναπνευστικού Συστήµατος, ∆έρµατος και Οφθαλµών κυρίως Αλλεργικής
Αιτιολογίας σε Μαθητές (6 -12 ετών) και των Περιβαλλοντικών Παραµέτρων στο
Θριάσιο Πεδίο».

1

ΑΔΑ: 700Δ7Λ7-ΙΧΠ

∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ενενήντα δύο (92) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Αναπληρώτρια Γραµµατέας κ. Χριστάκη Μαρία
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου
Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη,
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη,
Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα
Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης,
Γιαννακάκη Μαρία, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος
Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου
Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη
-Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη
Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος, Καραµάνος Χρήστος,
Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος,
Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά
Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου
Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης
Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης,
Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής,
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου
Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη,
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας,
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα,
Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου
Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου
Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή
(Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης,
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία.
Απόντες:
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Βρύνα Φωτεινή, Γάκης Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος,
Ζαφειρίου Ελένη, Κουµουτσάκος Γεώργιος, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Μαραβέλιας
∆ηµήτριος, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς, αφού
διαπίστωσε την απουσία της Γραµµατέως του Π.Σ. κ. Φωτεινής Βρύνα, όρισε
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αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Μαρία Χριστάκη, σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισµού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011).
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Ευτυχία Παπαδηµητρίου και Ευανθία - Αναστασία Ζαλοκώστα.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ιωάννη
Βασιλείου, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ.
πρωτ. οικ. 123443/16-6-2015 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, η οποία έχει
σταλεί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής :

Το παρόν αποτελεί Εισήγηση Σκοπιµότητας Συµµετοχής της Περιφέρειας
Αττικής σε έρευνα που αφορά την παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης
(εσωτερικού και εξωτερικού χώρου) και την καταγραφή σχετικών προβληµάτων
υγείας, κυρίως αλλεργικής αιτιολογίας σε ευπαθής οµάδες πληθυσµού, που
εστιάζονται στο αναπνευστικό σύστηµα, οφθαλµούς και δέρµα σε µαθητές ηλικίας 612 ετών σε όλα τα δηµοτικά σχολεία στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου (∆υτική
Αττική). Στο έργο αυτό, συµπεριλαµβανοµένης της Περιφέρειας Αττικής, θα
συµµετάσχουν οι ακόλουθοι φορείς: η ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής
(Συντονιστής Έργου), το Εργ. Αναλυτικής Χηµείας του Τµήµατος Χηµείας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/µιού Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος
και Βιώσιµης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Τµήµα
Περιβάλλοντος ∆. Ελευσίνας και το Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας «Θριάσιο».
Συγκεκριµένα:
Ταυτότητα Έργου:
Τίτλος

Χρηµατοδοτικό
Πλαίσιο

Συνεργαζόµενοι
Φορείς

«Χαρτογράφηση και Μελέτη της Χώρο-χρονικής
Κατανοµής των Νοσηµάτων Αναπνευστικού Συστήµατος,
∆έρµατος και Οφθαλµών κυρίως Αλλεργικής Αιτιολογίας σε
Μαθητές (6-12 ετών) και των Περιβαλλοντικών
Παραµέτρων στο Θριάσιο Πεδίο»
Προγραµµατική Σύµβαση της Περιφέρειας Αττικής
µε το Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του Τµήµατος
Χηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/µιού
Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Περιφέρειας Αττικής (Συντονιστής)
Τµήµα Χηµείας, ΕΚΠΑ
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας «Θριάσιο»
Τµήµα Περιβάλλοντος ∆ήµου Ελευσίνας
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Περιγραφή του Προγράµµατος:
Ι. Αντικείµενο του έργου
1. Το αντικείµενο εργασίας του προγράµµατος είναι η παρακολούθηση
των επιπέδων ρύπανσης (εσωτερικού και εξωτερικού χώρου) και η παράλληλη
καταγραφή σχετικών προβληµάτων υγείας, κυρίως αλλεργικής αιτιολογίας που
εστιάζονται στο αναπνευστικό σύστηµα, οφθαλµούς και δέρµα σε µαθητές ηλικίας 612 ετών σε όλα τα δηµοτικά σχολεία στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου (∆υτική
Αττική).
H προτεινόµενη µελέτη καλύπτει την περιοχή του Θριασίου Πεδίου (∆υτική
Αττική) που ορίζεται από τα όρια των ∆ήµων Ελευσίνας, Ασπρόπυργου, Μάνδρας,
Μεγαρέων και Φυλής.
Για τις ανάγκες της µελέτης, η δηµοτική κοινότητα Νέας Περάµου, ∆ήµου
Μεγαρέων, θα χρησιµοποιηθεί ως περιοχή ελέγχου (control area) για να
προσδιορισθεί η στατιστική βαρύτητα των αποτελεσµάτων στις υπό µελέτη περιοχές.
2. Ο σκοπός της εργασίας είναι ο εντοπισµός και µελέτη περιβαλλοντικών
παραµέτρων στο Θριάσιο Πεδίο που επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία,
εστιάζοντας στην ευπαθή πληθυσµιακή οµάδα των µαθητών ηλικίας 6-12 ετών.
Συγκεκριµένα, θα εντοπιστούν οι πηγές ρύπανσης αστικού, σχολικού και
οικογενειακού περιβάλλοντος και θα γίνει µελέτη των πιθανών αθροιστικών
επιδράσεων τους στον ανθρώπινο οργανισµό. Οι µελέτες θα υποστηρίζονται από
ενδεικτικές µετρήσεις επιπέδων αέριας και σωµατιδιακής ρύπανσης στα σχολεία
στην περιοχή ενδιαφέροντος.
Οι πρώτες ενδείξεις των επιδράσεων των βασικών και τοξικών ρύπων στον
ανθρώπινο οργανισµό χαρακτηρίζονται από νοσήµατα αλλεργικής φύσης κύρια
αναπνευστικού συστήµατος, δέρµατος και οφθαλµών. Η ερευνητική αυτή µελέτη θα
απευθύνεται σε όλα τα παιδιά των δηµοτικών σχολείων στην περιοχή του Θριάσιου
Πεδίου (∆υτική Αττική) ηλικίας 6-12 ετών.
Τα παιδιά που παρουσιάζουν κάποιο πρόβληµα θα εξετάζονται και θα
παρακολουθούνται στο Θριάσιο Νοσοκοµείο. Επίσης, στα παιδιά που βρίσκονται
υπό παρακολούθηση θα δίδεται προς συµπλήρωση µηνιαίο ερωτηµατολόγιο που θα
αναφέρει την εκδήλωση ή όχι ιατρικών συµπτωµάτων. Οι χρονικές στιγµές των
εκδηλώσεων αυτών των συµπτωµάτων θα συσχετίζονται µε τις διακυµάνσεις και τις
αλλαγές των περιβαλλοντικών παραµέτρων όπως αυτές θα προκύπτουν από τις
µετρήσεις και θα συνδέονται εµπεριστατωµένα µε γνωστές περιόδους έξαρσης, όπως
για παράδειγµα περίοδοι αεροµεταφοράς γύρης, σκόνης από την Αφρική, έντονης
ρύπανσης λόγω φωτοχηµικής δραστηριότητας, επεισοδίων αιθαλοµίχλης, κλπ.
Η προτεινόµενη έρευνα θα επιτρέψει:
•
1ον) την ενδελεχή µελέτη και την καλύτερη ανάλυση των αιτίων και
των πηγών των ρυπογόνων παραγόντων που επιδρούν στην υγεία (ιδιαίτερα των
ευπαθών οµάδων πληθυσµού όπως τα παιδιά), προκειµένου να γίνουν προτάσεις για
την ελάττωση αν όχι εξάλειψη τους, και
•
2ον) την έγκυρη ενηµέρωση γονιών/δασκάλων/µαθητών για τα ατοµικά
και γενικά µέτρα προφύλαξης
Κατά αυτόν τον τρόπο, θα επιτυγχάνεται σωστή και αποτελεσµατικότερη
πρόληψη και θεραπεία των προβληµάτων υγείας παράλληλα µε τη συνεχή
παρακολούθηση της υγείας των παιδιών.
Ως τελικό αποτέλεσµα αυτής της µελέτης θα υπάρξει µία εµπεριστατωµένη
πρόταση για µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν στους τοµείς: µείωσης ρύπων,
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βελτιστοποίησης συνθηκών διαβίωσης εντός οικιών και σχολείων, παρακολούθησης
κατάστασης υγείας.
3. Η οµάδα εργασίας θα αποτελείται από επιστηµονικό προσωπικό µε
σηµαντική εµπειρία τόσο σε θέµατα υγείας (ειδικότερα σε ότι αφορά προβλήµατα
υγείας αλλεργικής αιτιολογίας που εστιάζονται στο αναπνευστικό σύστηµα,
οφθαλµούς και δέρµα) όσο και περιβάλλοντος (ειδικότερα στην µέτρηση και
παρακολούθηση επιπέδων βασικών περιβαλλοντικών παραµέτρων και τοξικών
ρύπων, καθώς και στην ερµηνεία/εκτίµηση/συσχέτιση της επίδρασης αυτών στο
περιβάλλον και στον ανθρώπινο οργανισµό), από τους παρακάτω φορείς:
•
Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/µιο Αθηνών, Τµήµα Χηµείας, Εργ.
Αναλυτικής Χηµείας
•
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινσιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος
και Βιώσιµης Ανάπτυξης
•
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής,
•
Τµήµα Περιβάλλοντος ∆ήµου Ελευσίνας
•
Τοµέας ∆ηµόσιας Υγείας - Τµήµα Ιατρικής της Εργασίας και
Προστασίας του Περιβάλλοντος-Τµήµα Επισκεπτών Υγείας του Γενικού Νοσοκοµείου
Ελευσίνας «Θριάσιο»,
•
Παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Ελευσίνας «Θριάσιο»,
•
Οφθαλµολογική κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Ελευσίνας
«Θριάσιο»,
•
∆ερµατολογικό ιατρείο του Γενικού Νοσοκοµείου Ελευσίνας
«Θριάσιο»
4. Συγκεκριµένες δράσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της πρότασης
είναι:
Α. Περιβάλλον
Οι µετρήσεις αέριας και σωµατιδιακής ρύπανσης θα διεξαχθούν σε σχολεία
και θα περιλαµβάνουν µετρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Σε κάθε σχολείο
θα γίνουν τέσσερις µετρήσεις, δύο εσωτερικού και δύο εξωτερικού χώρου, µία σε
χειµερινή περίοδο και µία σε εαρινή περίοδο, καθώς και µια σειρά µετρήσεων, σε
οικείες, που θα αντιστοιχούν σε µέσες και ακραίες συνθήκες έκθεσης οικογενειακού
οικογενειακού περιβάλλοντος.
Η παρακολούθηση της έκθεσης των µαθητών στους διάφορους παράγοντες
θα γίνεται µε µεγάλο αριθµό µετρήσεων µε φορητούς αυτόµατους αναλυτές και
παθητικούς δειγµατολήπτες και στις µετρούµενες παραµέτρους θα περιλαµβάνονται ο
αριθµός, η µάζα και η χηµική σύσταση σωµατιδίων ΡΜ10 (ή µικρότερων κλασµάτων
σωµατιδίων), τα επίπεδα των Ο2 και CO2, καθώς και βασικών αεριών ρύπων (NOx,
CO, O3, SO2) και πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs). Παράλληλα θα
συγκεντρωθούν µετρήσεις από το υφιστάµενο δίκτυο αέριας ρύπανσης που
λειτουργεί στο Θριάσιο πεδίο, ως αναφορά των διαχρονικών µεταβολών των
παραγόντων έκθεσης των µαθητών. Για τις µετρήσεις ρύπανσης εξωτερικού χώρου
θα κινητοποιηθεί ο Φορητός Σταθµός Παρακολούθησης Αέριας Ρύπανσης και
Θορύβου του Εργαστηρίου Ατµοσφαιρικής Χηµείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών.
Β. Υγεία
α) Θα δοθεί στους µαθητές ερωτηµατολόγιο που θα συµπληρωθεί από τους
γονείς
5
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β) Τα παιδιά που έχουν προβλήµατα θα εξετάζονται στο Νοσοκοµείο και θα
γίνει προσπάθεια να καλυφθούν όλα τα παιδιά των ∆ηµοτικών Σχολείων της ∆υτικής
Αττικής. Επίσης για τους χώρους διδασκαλίας και διαβίωσης των παιδιών, εκτός από
ορισµένες περιβαλλοντικές µετρήσεις που θα γίνουν, οµάδα από το Νοσοκοµείο θα
επισκέπτεται τους χώρους της οικίας των παιδιών και των σχολείων τους για να
διαπιστώσουν τους παράγοντες εκείνους που θα µπορούσαν δυνητικά να
συνδράµουν σε πρόκληση προβληµάτωνυγείας
ΙΙ. Παραδοτέα
Τα επιµέρους παραδοτέα της προτεινόµενης έρευνας θα είναι τα παρακάτω:
•
∆εδοµένα µετρήσεων ποιότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
σχολείων και οικιών, σε ότι αφορά τις µετρούµενες χηµικές παραµέτρους που
προαναφέρθηκαν.
•
∆εδοµένα αποτελεσµάτων από τα ερωτηµατολόγια τα οποία θα
διανεµηθούν στους µαθητές
•
Αναφορά αποτελεσµάτων σχετικά µε τα προβλήµατα υγείας, τα οποία
συσχετίζονται µε την έκθεση των µαθητών στις προαναφερθείσες χηµικές
παραµέτρους.
•
Πρωταρχική συσχέτιση της έκθεσης στις προαναφερθείσες χηµικές
παραµέτρους και των επιπτώσεων αυτής στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και
προτεινόµενες λύσεις.
•
Ειδικοί χάρτες που θα περιέχουν Χώρο-χρονική Κατανοµή των
Νοσηµάτων Αναπνευστικού Συστήµατος, ∆έρµατος και Οφθαλµών κυρίως
Αλλεργικής Αιτιολογίας σε Μαθητές (6-12 ετών) σε συνδυασµό µε τα επίπεδα των
Περιβαλλοντικών Παραµέτρων στο Θριάσιο Πεδίο.
ΙΙΙ. Χρονική διάρκεια
Η προτεινόµενη έρευνα θα έχει διάρκεια δύο διαδοχικά σχολικά έτη. Η
έναρξη αυτής θα πραγµατοποιηθεί κατά το τρέχον σχολικό έτος
IV. Αναλυτικό κόστος έρευνας
Το κόστος της έρευνας αυτής εκτιµάται στις 39.360 Ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Επισηµαίνεται ότι όλοι οι συµµετέχοντες
ερευνητές και Ιατρικό-Νοσηλευτικό Προσωπικό θα εργαστούν εθελοντικά. Ως εκ
τούτου, το προαναφερθέν συνολικό κόστος αφορά κυρίως τα αναλώσιµα για την
πραγµατοποίηση των περιβαλλοντικών µετρήσεων, την αγορά φορητών οργάνων και
γραφικής ύλης, καθώς και έξοδα µετακίνησης και ενηµέρωσης-ευαισθησίας του
κοινού.
Πιο αναλυτικά:
Α. Κόστος αναλώσιµων και των µετρήσεων περιβαλλοντικών
παραµέτρων
[αριθµό, µάζα και χηµική σύσταση σωµατιδίων ΡΜ10 (ή µικρότερων
κλασµάτων σωµατιδίων), αέριοι ρύποι Ο2, CO2, καθώς και αέριοι ρύποι (NOx, CO,
O3, SO2), υγρασία και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs)].
50 σχολεία × 3 µετρήσεις × 2 περιόδους × 50 euro/µέτρηση = 15.000 euro
20 οικίες × 2 µετρήσεις
× 50 euro/µέτρηση =
2.000 euro
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B. Κόστος αγοράς φορητών αυτόµατων αναλυτών
= 10.000 euro
(για µεγάλο αριθµό µετρήσεων VOCs, O2, CO2, NΟx, CO, O3, SO3 και
υγρασία)
Γ. Κόστος γραφικής ύλης

=

1.000 euro

∆.Έξοδα µετακίνησης

=

1.000 euro

Ε. Προβολή του έργου - επικοινωνιακή καµπάνια
ενηµέρωσης αρµόδιων φορέων, σχολείων και κοινού (π.χ.
ενηµέρωση φορέων-σχολείων-γονέων µε τηλεοπτικά /
ραδιοφωνικά/διαδικτυακά
spots-φυλλάδια,
ηµερίδες-public
events, κλπ), για την διευκόλυνση της συµµετοχής τους
(διευκόλυνση της επίσκεψης µελών της ερευνητικής οµάδας
στους χώρους διδασκαλίας και διαµονής των παιδιών,
συµµετοχή και συµπλήρωση ερωτηµατολογίων) και την
κοινοποίηση αποτελεσµάτων και εισηγήσεων προληπτικών
µέτρων και πολιτικών της Περιφέρειας στο κοινό και σε
αρµόδιους φορείς.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

=
=

=

3.000 euro

32.000 euro
39.360 euro

Σκοπιµότητα Συµµετοχής Περιφέρειας Αττικής:
Η συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής θεωρείται κρίσιµη και ουσιαστική για
την επιτυχή υλοποίηση και µεγιστοποίηση των ωφελειών της πρότασης, σε µια
περιοχή όπου µπορεί να χαρακτηριστεί περιβαλλοντικά ιδιαιτέρως επιβαρυµένη και
ευαίσθητη στην έκθεση σε ρύπους, λόγω των πολλαπλών πηγών (οχήµατα,
βιοµηχανία κλπ), της πυκνότητας πληθυσµού, αλλά και πρόσφατα από το φαινόµενο
της αιθαλοµίχλης.
Η συµµετοχή της Περιφέρειας άπτεται τόσο στην συνεργασία στο µετρητικό
µέρος της έρευνας (συµβουλευτικός και ενεργός ρόλος στις µετρήσεις µέσω των
φορητών οργάνων-αναλυτών που θα αποκτήσει η Περιφέρεια), όσο και µέσω
δράσεων ενηµέρωσης του κοινού και εισηγήσεων λήψης µέτρων µείωσης του
προβλήµατος. Τα παραπάνω δεν ενέχουν υψηλό ρίσκο υλοποίησης και µπορούν
να επιτευχθούν καθώς η Περιφέρεια Αττικής/∆-νση Περιβάλλοντος διαθέτει
εξειδικευµένο και άρτια καταρτισµένο επιστηµονικό προσωπικό (µε µεταπτυχιακή
εξειδίκευση, διδακτορικές διατριβές και ακαδηµαϊκή-ερευνητική εµπειρία σε ιδρύµατα
της Ελλάδος και του εξωτερικού).
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, τα αναµενόµενα άµεσα και έµµεσα οφέλη για
την Περιφέρεια είναι:
•
Απόκτηση Εξοπλισµού – φορητών οργάνων-αναλυτών µέτρησης
και παρακολούθησης παραµέτρων ατµοσφαιρικής ρύπανσης οι οποίοι µπορούν να
χρησιµοποιηθούν .
•
Κατάλληλη αξιοποίηση του εξειδικευµένου επιστηµονικού
προσωπικού της Περιφέρειας και περαιτέρω εκπαίδευση-επιµόρφωση του, µέσω
της συµµετοχής της Περιφέρειας στο εν λόγω πρόγραµµα.
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•
Αλληλεπίδραση-συνεργασία µε ένα δίκτυο αξιόπιστων
ερευνητικών-ακαδηµαικών ιδρυµάτων όπως το Τµήµα Χηµείας του ΕΚΠΑ, το
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας «Θριάσιο».
•
Άµεση συνεισφορά στην κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας
Αττικής που πηγάζουν από υποχρεώσεις - αρµοδιότητες παρακολούθησης
ατµοσφαιρικών ρύπων σύµφωνα µε διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας [(1)-(2)
σχετικά]:

Άρθρο 186/ΣΤ παρ 26-27 του (1) σχετικού: «…26. Η εξειδίκευση των
κατευθυντήριων γραµµών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο περιφέρειας. 27. Η
µέριµνα συγκέντρωσης των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του
περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη
λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον…».

Άρθρο 210 (Μητροπολιτικές λειτουργίες) παρ 8 του (1) σχετικού:
«…Ο συντονισµός των ενεργειών για την παρακολούθηση και προστασία του
περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο φυσικός αποδέκτης, οι
προστατευτέοι φυσικοί πόροι, οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες ή οι ενδεικνυόµενες
λύσεις παρουσιάζουν διαδηµοτικό χαρακτήρα...»

Άρθρο 25 παρ.2 (αρµοδιότητες) του (2) σχετικού: «…• Την
εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραµµών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο
µητροπολιτικής περιφέρειας. • Την εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων, προγραµµάτων
και µελετών για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου…».
•
Περεταίρω Απόκτηση Τεχνογνωσίας - Εκπαίδευση προσωπικού
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος σε θέµατα δειγµατοληψίας και µετρήσεων ρύπων
µέσω και του εξοπλισµού που θα αποκτηθεί, αλλά και σε θέµατα συλλογής,
επεξεργασίας και διάθεσης δεδοµένων.
•
Περεταίρω µελέτες µε βάση τα δεδοµένα που θα συλλεχθούν και
από τον εξοπλισµό που θα αποκτηθεί – δηµιουργία βάσεων δεδοµένων/βιβλιοθήκης
και δειγµάτων – πρόσβαση σε υφιστάµενες µετρήσεις των φορέων.
•
Απαρχή και εδραίωση µελλοντικών συνεργασιών ανάµεσα
στους εµπλεκόµενους φορείς σε θέµατα περιβάλλοντος - κλιµατικής αλλαγής –
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και συσχέτισης της µε προβλήµατα υγείας.
•
Αναγνώριση της κοινωνικής προσφοράς της Περιφέρειας σε
ευπαθής πληθυσµιακές οµάδες της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής
της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριµένα:

Η έρευνα θα πραγµατοποιηθεί µε την συµµετοχή µεγάλου αριθµού
µαθητών (περίπου 10.000 µαθητές) και σε έναν µεγάλο αριθµό από αυτούς θα
πραγµατοποιηθεί κλινική εξέταση και παρακολούθηση της υγείας τους από τους
συµµετέχοντες στην έρευνα, δίχως οικονοµική επιβάρυνση των οικογενειών τους.

Η ερευνητική οµάδα θα µελετήσει µεγάλο αριθµό σχολικών αιθουσών
και θα εισηγηθεί για την βελτίωση σε µεγάλο βαθµό των εσωτερικών
περιβαλλοντικών συνθηκών σε αυτές.

Μέλη της ερευνητικής οµάδας θα επισκεφθούν µεγάλο αριθµό χώρων
διαβίωσης µαθητών, όπου εντοπίζοντας τους εν δυνάµει παράγοντες κινδύνου στους
χώρους αυτούς, µε κατάλληλη ενηµέρωση θα συνδράµουν στην πρόληψη της υγείας
των ατόµων αυτών, µε τα γνωστά επωφελή αποτελέσµατα της πρόληψης τόσο σε
ατοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας-Κράτους.

Η συνεργασία των προαναφερθέντων φορέων θα οδηγήσει στην
δηµιουργία οµάδας εξειδικευµένων και διεθνώς αναγνωρισµένων επιστηµόνων του
δηµοσίου που θα εργαστούν µε πνεύµα εθελοντικής εργασίας και αλληλεγγύης, και
που θα προσφέρουν ένα τόσο µεγάλο κοινωνικό έργο µε συντονιστή την Περιφέρεια
Αττικής.
8
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Σύµφωνα µε όλα τα ανωτέρω, εισηγούµαστε την συµµετοχή της
Περιφέρειας στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, καθώς τα οφέλη που θα
αποκοµίσει (εκπαίδευση-επιµόρφωση και κατάλληλη αξιοποίηση προσωπικού,
απόκτηση εξειδικευµένου επιστηµονικού εξοπλισµού για κάλυψη αναγκών,
δηµιουργία κρίσιµου επιστηµονικού δικτύου, κλπ) θα συµβάλουν στην κάλυψη
προαπαιτούµενων αρµοδιοτήτων-αναγκών της Περιφέρειας σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία [(1)-(2) σχετικά], στην ανάδειξη του κοινωνικού ρόλουπροσφοράς της Περιφέρειας, καθώς και στην εκπόνηση στρατηγικών
σχεδίων-προγραµµάτων και µελετών για την πρόληψη-αντιµετώπιση της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και των προβληµάτων υγείας που σχετίζονται µε
αυτήν.
Επίσης, τα µέτρα και οι δράσεις που θα προκύψουν για την αντιµετώπιση
του φαινοµένου της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της συσχέτισης της µε προβλήµατα
υγείας, ειδικά σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (όπως είναι τα παιδιά ηλικίας 6-12
ετών), θα συµβάλλουν επιπλέον στην έκδοση κατευθυντήριων γραµµών
περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο Μητροπολιτικής Περιφέρειας,
αναδεικνύοντας τον κοινωνικό και πολιτικό ρόλο της Περιφέρειας Αττικής σε
Μητροπολιτικό επίπεδο.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει οµόφωνα
α) Εγκρίνει τη σκοπιµότητα για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε
έρευνα µε τίτλο: «Χαρτογράφηση και Μελέτη της Χωροχρονικής Κατανοµής των
Νοσηµάτων Αναπνευστικού Συστήµατος, ∆έρµατος και Οφθαλµών κυρίως
Αλλεργικής Αιτιολογίας σε Μαθητές (6-12 ετών) και των Περιβαλλοντικών
Παραµέτρων στο Θριάσιο Πεδίο», όπως αυτή περιγράφεται στην ανωτέρω
εισήγηση.
β) Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στο ανωτέρω πρόγραµµα,
τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Φαρµάκη Ταξιάρχη ως τακτικό µέλος, µε
αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. ∆ήµου Σταυρούλα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ
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