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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 227/2017 

Σήµερα 29/6/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.130089/23-6-2017 
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 131292/26-6-
2017 συµπληρωµατικής αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόµιµα, στις 23-6-2017 και 26-6-2017 
αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 15ο Η.∆. 

Έγκριση σκοπιµότητας συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε συγχρηµατοδοτούµενο 
πρόγραµµα, INTERREG EUROPE, µε προτεινόµενο τίτλο: «ImproveMyAir». 

 

∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα τεσσάρων (84) 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 κ. ∆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  
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
Ο Γραµµατέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµόπουλος Νικόλαος, Αδαµοπούλου 
– Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου 
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Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, 
Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, 
Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, 
Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης 
Αντώνιος, Γούλας Απόστολος, ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης), ∆αµιανός Πέτρος, 
∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα, 
Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -
Τελεµέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καραµάνος Χρήστος, 
Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης 
Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου 
Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, 
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης 
Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά 
Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, 
Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου 
Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σµέρος Ιωάννης,  Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου 
Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), 
Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερµενή 
Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Τα µέλη του Π.Σ. κ. κ.: 
Αποστολοπούλου Μαλάµω, Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, ∆ηµοπούλου Ελένη, 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Καµάρας Παύλος, Κουκά 
Μαρίνα, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, 
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, 
Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τσαβαλιά Παρασκευή 
(Βιβή), Χαρδαλιάς Νικόλαος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.  
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στην Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Κ. Σταυροπούλου, η οποία 
θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 120342/22-6-2017 
(ορθή επανάληψη) εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 

Το παρόν αφορά εισήγηση για την έγκριση σκοπιµότητας συµµετοχής της 
Περιφέρειας Αττικής σε έργο, χρονικής διάρκειας: 3 ετών 4 έτη, εφόσον προκριθεί, στο 
πλαίσιο χρηµατοδότησης του INTERREG EUROPE 2014-2020. 

Γενικές πληροφορίες για το πρόγραµµα INTERREG EUROPE 2014-2020 

Το INTERREG EUROPE 2014-2020 θα εργαστεί πάνω στους εξής άξονες 

προτεραιότητας οι οποίοι σχετίζονται µε την περιφερειακή ανάπτυξη: 

1. Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτοµία (Θεµατικός Στόχος της ΕΕ: 1) 

2. Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ (Θεµατικός Στόχος της ΕΕ: 3) 

3. Οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (Θεµατικός Στόχος της 

ΕΕ: 4) 

4. Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων (Θεµατικός Στόχος της ΕΕ: 6) 

Η προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων στην Ε.Ε. είναι η 30η Ιουνίου 2017. 
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Γενικές πληροφορίες για το προτεινόµενο Έργο 
Το προτεινόµενο έργο θα υποβληθεί στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων για έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
INTERREG EUROPE 2014-2020, στον άξονα προτεραιότητας: 4. Περιβάλλον και 
αποδοτικότητα πόρων και συγκεκριµένα στον ειδικό στόχο: 4.2. Βελτίωση της εφαρµογής 
των πολιτικών και των προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως των 
προγραµµάτων για επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση και, κατά 
περίπτωση, προγραµµάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας µε στόχο την αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας των πόρων, της πράσινης ανάπτυξης και της οικολογικής 
καινοτοµίας και της διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιδόσεων (Improve the 
implementation of regional development policies and programmes, in particular 
programmes for Investment for Growth and Jobs and, where relevant, European 
Territorial Cooperation programmes, aimed at increasing resource-efficiency, green 
growth and eco-innovation and environmental performance management.) 
 
Ο βασικός στόχος του έργου αφορά τη δηµιουργία µίας πλατφόρµας η οποία θα καθιστά 
δυνατή την οπτικοποίηση: 

• ∆ικτύου παρακολούθησης αέριας ρύπανσης 

• Καταγραφής εκποµπών 

• Συγκεντρώσεων ρυπαντών βάσει των δεδοµένων της ρύπανσης του ατµοσφαιρικού 
αέρα 

• Προτεραιοποίησης πηγών 

• Στρατηγικών ελέγχου 

για τις αστικές και βιοµηχανοποιηµένες περιοχές της ΕΕ, για τη βελτίωση της εφαρµογής 
των επιµέρους µέσων πολιτικής των περιφερειών / δηµόσιων αρχών της ΕΕ και για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τον προσδιορισµό νέων µέτρων για την εκπόνηση 
σχεδίων δράσης για τις περιφέρειες που συµµετέχουν στο προτεινόµενο έργο. 

Η πλατφόρµα θα είναι αποτέλεσµα συνεργασίας µεταξύ ειδικών από διάφορες χώρες της 
ΕΕ σε τοµείς όπως το περιβάλλον, οι ΤΠΕ και τοπικές αρχές. Θα βασίζεται σε µια 
διαδραστική διεπαφή ιστού και θα διευκολύνει τη δικτύωση, την ανταλλαγή πληροφοριών 
και τη διαχείριση και ανταλλαγή γνώσεων, για τον προσδιορισµό των βέλτιστων µέτρων 
για τη βελτίωση των επιµέρους µέσων πολιτικής 

Το προτεινόµενο έργο θα παράσχει ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να: 

i) απεικονίσει την τρέχουσα κατάσταση της ποιότητας του αέρα για αστικές και 
βιοµηχανικές περιοχές, 

ii) παρουσιάζει βραχυπρόθεσµες προβλέψεις για την ποιότητα του αέρα σε αστική 
κλίµακα, 

iii) δοκιµάζει την εφαρµογή µέτρων και βέλτιστων πρακτικών για τη βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα στους εν λόγω τοµείς και καθορίζει την αποτελεσµατικότητά τους  

iv) προσδιορίζει βελτιώσεις στην εφαρµογή των επιµέρους µέσων πολιτικής, των 
περιφερειών της ΕΕ. 

Το προτεινόµενο έργο περιλαµβάνει τα εξής Πακέτα Εργασίας (ΠΕ): 

ΠΕ 1: Ανταλλαγή εµπειριών: προσδιορισµός, ανάλυση και ανταλλαγή γνώσεων και 
πρακτικών (προσεγγίσεις διακυβέρνησης, µεθοδολογίες, έργα, τεχνικές κλπ.) στον τοµέα 
παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, διαχείρισης και βελτίωσης 

Στόχος 1.1.Προετοιµασία 
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Ορισµός των µέσων πολιτικής για τις περιφέρειες που συµµετέχουν στην πρόταση 
και ορισµός της οµάδας ενδιαφεροµένων για κάθε πολιτικής. Συναντήσεις µε την 
οµάδα ενδιαφεροµένων µερών για τον εντοπισµό βελτιώσεων και εµποδίων. 

Στόχος 1.2. Εκτέλεση 
Οπτικοποίηση των προσοµοιωµένων αποτελεσµάτων εφαρµογής βέλτιστων 
πρακτικών και µέτρων για άλλες περιοχές υπό παρόµοιες τρέχουσες και µελλοντικές 
συνθήκες ποιότητας του αέρα (και του κλίµατος;). Ανάλυση των αποτελεσµάτων. 

Στόχος.3.Τεκµηρίωση  
Μια σύνοψη των δραστηριοτήτων και αξιολογήσεων των βέλτιστων πρακτικών και 
των µέτρων προσοµοίωση της εφαρµογής σε άλλες περιοχές. Τεκµηρίωση των 
διδαγµάτων που αντλήθηκαν για κάθε περιοχή. Ανάπτυξη σχεδίων δράσης. 
Προσοµοίωση της υλοποίησης σχεδίων δράσης για περιοχές στις περιφέρειες που 
συµµετέχουν στο σχέδιο. Οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων 

 
ΠΕ 2: Επικοινωνία και διάδοση. Περιλαµβάνει: 

- Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε την οµάδα ενδιαφεροµένων για τη φάση 
προετοιµασίας, Εργαστήρια µετά την εφαρµογή, για την επίδειξη αποτελεσµάτων 
στους ενδιαφερόµενους φορείς, για τις διαπεριφερειακές αξιολογήσεις και 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών  

 

- Σεµινάρια για την παρουσίαση σχεδίων δράσης στους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής 

- Ιστοσελίδα και Κοινωνικά Μέσα, Ενηµερωτικά δελτία, Προωθητικό υλικό, 
Συνέντευξη Τύπου, Τελική διάσκεψη, ∆ηµοσιεύσεις 

 
ΠΕ 3: Παρακολούθηση της εφαρµογής του σχεδίου δράσης 

Στόχος 3.1: Παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται διατηρώντας 
επαφές µε τα ενδιαφερόµενα µέρη που συµµετέχουν στην υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων σε κάθε περιοχή 

Στόχος 3.2:  ∆ιοργάνωση συναντήσεων µεταξύ εταίρων για τη στήριξη της 
υλοποίησης σχεδίων δράσης και συνάντησης έργου στο τέλος του έτους 
για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο προχωρά 
η εφαρµογή 

Στόχος 3.3:  «Κλείσιµο» δραστηριοτήτων έργου 
 

ΠΕ 4: ∆ιαχείριση και συντονισµός 

- Καθιέρωση επικοινωνίας µεταξύ των συνεργατών και καθορισµός τρόπου κοινής 
χρήσης εγγράφων 

- Μορφή της ∆ιευθύνουσας Επιτροπής 

- ∆ιοργάνωση συναντήσεων 

- Προετοιµασία περιοδικών εκθέσεων προόδου (κάθε 6 µήνες) µε τη συµβολή των 
εταίρων 

- Παρακολούθηση των επιτευγµάτων του έργου και των δαπανών 

Εταιρικό σχήµα (υπό διαµόρφωση): 
1. Πανεπιστήµιο Πατρών, Ελλάδα 
2. Περιφέρεια Αττικής – Ελλάδα 
3. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ελλάδα 
4. CNR-ISAC ( Institute of Atmospheric Science and Climat), Ιταλία 
5. AIRPACA, Γαλλία  
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Ενδεικτικός προϋπολογισµός  

Ο προτεινόµενος προϋπολογισµός του έργου εκτιµάται ότι θα ανέλθει στα 
1.900.000 ευρώ. Η χρηµατοδοτική ενίσχυση της Ε.Ε. ανέρχεται στο 85% του συνολικού 
προϋπολογισµού. 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός των δράσεων της Περιφέρειας Αττικής 
θα ανέρχεται συνολικά στα 120.000 ευρώ ± 20% περίπου, εκ των οποίων η ίδια 
χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής θα ανέρχεται σε 18.000 ευρώ (± 20%) η 
χρηµατοδότηση από Εθνικούς πόρους θα ανέρχεται σε 18.000 ευρώ (± 20%) και το 
υπόλοιπο ποσό, ήτοι 102.000 ευρώ (± 20%),  από ευρωπαϊκούς πόρους. 

∆ιάρκεια έργου: 3 έτη 4 έτη 

 
Αναµενόµενα άµεσα και έµµεσα οφέλη για την Περιφέρεια Αττικής από το έργο: 

 
� Συνεισφορά στην κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Αττικής που απορρέουν από 

υποχρεώσεις-αρµοδιότητές της, σύµφωνα µε διατάξεις των (α) και (β) σχετικών: 

- Εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων, προγραµµάτων και µελετών για την αντιµετώπιση 
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου. 

- Εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραµµών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο 
µητροπολιτικής περιφέρειας. 

- 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. 

- 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. 

- Το σχεδιασµό και οργάνωση θεµάτων πρόληψης, ενηµέρωσης και αντιµετώπισης 
των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

- Τη χαρτογράφηση των περιοχών υψηλού κινδύνου, από φυσικές τεχνολογικές και 
λοιπές καταστροφές, µε σκοπό την υποβοήθηση στη σχεδίαση στον καθορισµό των 
προληπτικών µέτρων και στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των 
καταστροφών. 
 

� Ενίσχυση της προστασίας των πολιτών και βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας. 

 
Μετά τα παραπάνω  ε ι σηγούµασ τ ε :  

Τη λήψη απόφασης έγκρισης σκοπιµότητας για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως 
εταίρος στην υποβολή της πρότασης για το έργο «ImproveMyAir: Improvement of Policy 
Instruments for Air Quality monitoring and management in urban and industrial areas in 
Southern Europe» του Προγράµµατος INTERREG EUROPE 2014-2020 . 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του  

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 

Εγκρίνει τη σκοπιµότητα για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος, στην 
υποβολή της πρότασης για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο : «ImproveMyAir»: Improvement of 
Policy Instruments for Air Quality monitoring and management in urban and industrial 
areas in Southern Europe» / «Βελτίωση της Εφαρµογής των Μέσων Πολιτικής για την 
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παρακολούθηση και διαχείριση της Ποιότητας της Ατµόσφαιρας σε αστικές και 
βιοµηχανικές περιοχές της Νότιας Ευρώπης», του Προγράµµατος INTERREG EUROPE 
2014-2020 . 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Η. 
Παναγιώταρος, Ι. Μεγάλης, Π. Μουλιανάκης, Ε. Μπαρµπούρης, Α. Φωτόπουλος, Ε. 
Χρήστου – Γερµενή, Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Ν. 
Αδαµόπουλος, Α. Βασιλάκη, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου. 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ. κ.  Μ. Αναγνωστοπούλου, Χ. ∆αµάσκος, 
Στ. ∆ήµου, Κ. Καράµπελας, Ν. Καστανιάς,  Α. Μεθυµάκη, Α. Παπαδηµητρίου - Τσάτσου, 
Ι. Σµέρος.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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