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1.ΕΔΣΝΑ
Ο Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ (ΕΔΝΑ) ςυςτάκθκε το 2011 ςφμφωνα με τθν πρόβλεψθ
του «Καλλικράτθ» περί Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων Περιφζρειασ Αττικισ κ ςε αυτόν εκπροςωποφνται
τόςο ο α' όςο και ο β' βακμόσ αυτοδιοίκθςθσ.
κοπόσ του υνδζςμου είναι θ προςωρινι αποκικευςθ, θ επεξεργαςία, θ μεταφόρτωςθ, θ ανακφκλωςθ και
θ εν γζνει αξιοποίθςθ και διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, θ λειτουργία ςχετικϊν εγκαταςτάςεων, θ
καταςκευι μονάδων επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ, κακϊσ και θ αποκατάςταςθ υφιςταμζνων χϊρων
εναπόκεςθσ (ΧΑΔΑ) εντόσ τθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ.

2.ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ
Η Ολοκλθρωμζνθ Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Φυλισ χωροκετείται ςτθν Περιφερειακι
Ενότθτα Δυτικισ Αττικισ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Φυλισ και ςυγκεκριμζνα τθσ Δθμοτικισ
Ενότθτασ Λιοςίων (ςφμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτθσ) και λειτουργεί περίπου 50 χρόνια ςτθν περιοχι.

Η ΟΕΔΑ γειτνιάηει με τουσ διμουσ Ιλίου, Πετροφπολθσ, Αγίων Αναργφρων – Καματεροφ (οι οποίοι εντάςςονται
ςτον Δυτικό Σομζα Ακθνϊν) κακϊσ και με τον Διμο Αςπροπφργου που όπωσ και ο Διμοσ Φυλισ, αποτελεί
Διμο τθσ Δυτικισ Αττικισ.

τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ο.Ε.Δ.Α. ειςζρχεται το ςφνολο των παραγόμενων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων τθσ
Αττικισ κακϊσ και τα Επικίνδυνα Απόβλθτα των Υγειονομικϊν Μονάδων, τα οποία διαχειρίηονται με
ςφγχρονεσ και αυςτθρζσ προδιαγραφζσ, ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, ο
κίνδυνοσ περιβαλλοντικοφ ατυχιματοσ, ενδεχόμενθ ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ και κατά ςυνζπεια οι
επιπτϊςεισ ςτθν υγεία.
Οι διαδικαςίεσ διαχείριςθσ περιλαμβάνουν τθ μεταφορά, τθν ταφι, τθν μθχανικι διαλογι, κομποςτοποίθςθ
και αποτζφρωςθ των αποβλιτων (ΕΑΤΜ). Επιπλζον ςτθν Ο.Ε.Δ.Α. Φυλισ πραγματοποιοφνται διεργαςίεσ
επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων που παράγονται ςτα αποκατεςτθμζνα μζρθ (ΧΑΔΑ και ΧΤΣΑ) κακϊσ και
παραγωγι ενζργειασ από το παραγόμενο βιοαζριο.



Συνοπτικι παρουςίαςθ ζργου

Ελεφκερουσ επαγγελματίεσ Ιατροφσ

Σκοπόσ του ζργου:

• Η εκτίμθςθ τθσ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ από τθν ΟΕΔΑ τθσ
ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Δυτικισ Αττικισ ςυγκριτικά με τα όρια τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ

• Η εκτίμθςθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων ςτθν ΟΕΔΑ
• Η εκτίμθςθ τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ

ΟΕΔΑ Φυλισ
• Η διαμόρφωςθ πρόταςθσ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ περιβαλλοντικισ

όχλθςθσ και αναβάκμιςθσ των περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν,
βελτίωςθ τθσ προςταςίασ τθσ υγείασ των εργαηομζνων

• Η ενθμζρωςθ των δθμόςιων αρχϊν, εργαηομζνων και τοπικοφ
πλθκυςμοφ

• Η υιοκζτθςθ ενόσ ςφνκετου πλζγματοσ πολιτικϊν πρόλθψθσ και
προαγωγισ τθσ Δθμόςιασ Τγείασ που περιλαμβάνουν, τθν ζγκαιρθ
και ζγκυρθ ανίχνευςθ των κίνδυνων για τθν υγεία που
εκπορεφονται από το περιβάλλον, κακϊσ και προτάςεισ για τθν
εγκατάςταςθ περιςςότερο αποτελεςματικϊν (πάντα προλθπτικοφ
χαρακτιρα) ςυςτθμάτων αξιολόγθςθσ, παρακολοφκθςθσ και
διαχείριςθσ των κινδφνων αυτϊν

Η προάςπιςθ τθσ υγείασ των εργαηόμενων ςτθν Ο.Ε.Δ.Α. και των
κάτοικων των πλθςίον περιοχϊν

Στόχοι του ζργου:



άρκρο 191 τθσ υνκικθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. φνοψθ ςτουσ εξισ τζςςερισ λόγουσ:

Α. Οι επιςτιμονεσ Περιβαλλοντικισ Τγείασ δεν ζχουν καταλιξει ςε ζνα τελικό ςυμπζραςμα
ςχετικά με το εάν θ γειτνίαςθ με χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ
(1) αυξάνει τθ νοςθρότθτα και τθ κνθςιμότθτα του πλθκυςμοφ και
(2) απειλεί τθν μθ ειδικι ανοςία ςτθν παιδικι θλικία, κακϊσ και
(3) τθ γνωςιακι ανάπτυξθ και απόδοςθ των παιδιϊν με βάςθ τισ δοκιμαςίεσ IQ.

Β. Πρζπει να λθφκοφν προλθπτικά μζτρα για τθν ελαχιςτοποίθςθ των κινδφνων για τθν
υγεία τόςο των μόνιμα εργαηομζνων όςο και των περιςταςιακά απαςχολοφμενων ςτθν
ανακφκλωςθ.

Γ. Γεωτεχνικοί επιςτιμονεσ εκφράηουν ανθςυχίεσ ςχετικά με τθν φπαρξθ ρευμάτων και τθ
διαπερατότθτα των υδάτων

Δ. Η ανακφκλωςθ είναι ακόμα περιοριςμζνθσ ζκταςθσ ςτθν Ελλάδα *θλεκτρονικά
απόβλθτα+, ςπάνια διαχωρίηονται πριν από τθ διάκεςθ ςτα αςτικά απόβλθτα

Η αρχι τθσ προφφλαξθσ



Συνοπτικι παρουςίαςθ ζργου

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ:

 



Παρουςίαςθ εργαςιϊν Φάςθσ Α’

ΦΑΣΗ Α’:
Προετοιμαςία
ερευνθτικϊν εργαςιϊν –
Συγκζντρωςθ ςτοιχείων–
Εξειδίκευςθ Μεκοδολογίασ
(12/2017 - 4/2018)

1. Οριςτικοποίθςθ & χαρτογράφθςθ των περιοχϊν διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ (π.χ.
διμοι Φυλισ, Αςπροπφργου, Ιλίου, Πετροφπολθσ, Αγ. Αναργφρων-Καματεροφ, Δάςοσ
Χαϊδαρίου)

2. υςτθματικι επικοινωνία και ςυναντιςεισ με τουσ Διμουσ διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ

3. Συλλογι περιβαλλοντικϊν και ιςτορικϊν δεδομζνων για τθν ΟΕΔΑ Φυλισ και τθν
ευρφτερθ περιοχισ τθσ, κακϊσ και πλθροφορίεσ για τθν λειτουργία των
εγκαταςτάςεων (ΜΠΕ, Εκτίμθςθ επαγγελματικοφ κινδφνου, αρχεία περιβαλλοντικϊν
μετριςεων, εκκζςεισ επικεωρθτϊν περιβάλλοντοσ κλπ)

4. Συςτθματικι βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ των επιπτϊςεων των ΧΥΤΑ ςτθ δθμόςια
υγεία, τθσ μεκοδολογίασ εκτίμθςθσ του περιβαλλοντικοφ κινδφνου και τθν αντίςτοιχθ
διαχείριςθ του κινδφνου αυτοφ (χριςθ διεκνϊν προτφπων κριτθρίων επιλογισ
δεδομζνων, όπωσ το πρότυπο IDC, WHO)

5. Κωδικοποίθςθ ςχετικοφ εκνικοφ και διεκνοφσ νομοκετικοφ πλαιςίου (Π.2)

6. Προςδιοριςμόσ των ςθμείων δειγματολθψίασ των περιβαλλοντικϊν μετριςεων
(αζρασ, επιφανειακά φδατα, υδροφόροσ ορίηοντασ)

7. Εκτίμθςθ των παραγόντων κινδφνου που κα μετρθκοφν ςτουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ
και ευρφτερο περιβάλλον μζςω τθσ κατθγοριοποίθςισ τουσ ανάλογα με τθν πθγι,
οδό ρφπανςθσ και τον αποδζκτθ αυτισ (Π.3)

8. Γεωγραφικόσ και δθμογραφικόσ προςδιοριςμόσ του δείγματοσ τθσ ζρευνασ:

I. 100 Εργαηόμενοι (φφλο, θλικία, ζτθ απαςχόλθςθσ ςτο ΧΤΣΑ)

II. 500 Κάτοικοι (απόςταςθ 1->5 Km από ΟΕΔΑ, φφλο, θλικία, ζτθ διαμονισ)

9. Διεξαγωγι ιατρικϊν και εργαςτθριακϊν εξετάςεων (π.χ. ςε υφιςτάμενεσ δομζσ ΠΦΤ,
ςε ιδιωτικά εργαςτιρια, κινθτζσ μονάδεσ, διάκεςθ χϊρων από ΟΣΑ και διαμόρφωςι
τουσ ςε τοπικά ιατρεία εξζταςθσ)

10. χεδιαςμόσ /ανάπτυξθ εντφπων καταγραφισ ατομικοφ & οικογενειακοφ ιςτορικοφ
και πρωτοκόλλου κλινικισ εξζταςθσ για εργαηομζνουσ και γενικό πλθκυςμό

11. Προετοιμαςία και εξαςφάλιςθ αδειοδοτιςεων (π.χ. Αρχι Προςταςίασ Προςωπικϊν
δεδομζνων) και λοιπϊν απαιτοφμενων εγγράφων (π.χ. ΟΣΑ)



περιοχι μελζτθσ



Παρουςίαςθ εργαςιϊν Φάςθσ Β’

ΦΑΣΗ Β’: 
Εκτίμθςθ 
περιβαλλοντικϊν 
κινδφνων & 
χαρτογράφθςθ 
περιβαλλοντικισ 
επιβάρυνςθσ
(12/2017 - 5/2019)

1. Δειγματολθψίεσ και μετριςεισ περιβαλλοντικϊν ρφπων ςε ζδαφοσ, αζρα και
φδατα (εντόσ και εκτόσ ΟΕΔΑ), τουλάχιςτον 15 μετριςεισ για κάκε ρφπο.

2. Με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ αρχικισ δειγματολθψίασ, κα εξειδικευτοφν οι
ρφποι για τουσ οποίουσ κα διενεργθκοφν επαναλθπτικζσ δειγματολθψίεσ ςε αζρα,
νερό και ζδαφοσ. Οι δειγματολθψίεσ κα περιλαμβάνουν 3 ςετ των υπό εξζταςθ
ρφπων ςε χρονικι διάρκεια 9 μθνϊν και ςε διαφορετικζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ.

3. Εκτίμθςθ τθσ διαςποράσ των αζριων ρφπων και ςωματιδίων και χαρτογράφθςθ
περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ τθσ εξεταηόμενθσ περιοχισ

4. Διαμόρφωςθ χάρτθ διάχυςθσ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ με ιςορυπαντικζσ
καμπφλεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα των μετριςεων και τα
μετεωρολογικά ςτοιχεία τθσ περιοχισ και με τθ χριςθ Μοντζλου προςομοίωςθσ
διαςποράσ αζριων ρφπων και ςωματιδίων

5. Σα αποτελζςματα των μετριςεων για τουσ ρφπουσ ςτο νερό και το ζδαφοσ κα
χαρτογραφθκοφν με τθ βοικεια ςυςτιματοσ GIS και κα διαμορφωκοφν αντίςτοιχοι
χάρτεσ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ για κάκε κατθγορία ρφπων



Xαρτογράφθςθ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ

i

ηϊνθ που περιλαμβάνει τισ

εγκαταςτάςεισ τθσ ΟΕΔΑ Φυλισ

ii

ηϊνθ δυτικά τθσ ΟΕΔΑ Φυλισ,

βιομθχανικι περιοχι Αςπροπφργου και

Διμοσ Αςπροπφργου

iii

ηϊνθ βορείωσ των εγκαταςτάςεων τθσ

ΟΕΔΑ Φυλισ, Διμοσ Φυλισ

iv 

ηϊνθ ανατολικά τθσ ΟΕΔΑ, Διμοι

Ζζφυρου, Αγίων Αναργφρων-

Καματεροφ, Πετροφπολθσ, μικροφ

τμιματοσ του Διμου Περιςτερίου

(Χρυςοφπολθ) και το Δάςοσ Χαϊδαρίου



Xαρτογράφθςθ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ / Περιοχι i

 υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ ςε PM10, άνω 

τθσ κεςμοκετθμζνθσ θμεριςιασ 

επιτρεπόμενθσ τιμισ 

 αυξθμζνεσ τιμζσ ςε PM2.5, βαρζα

μζταλλα και διοξίνεσ ςτον 

ατμοςφαιρικό αζρα

 υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ μονοξείδιου

του άνκρακα, μονοξείδιου και

διοξειδίου του αηϊτου, βενηολίου, ο 

και π -ξυλζνιου, υδρόκειου και

αμμωνίασ

 υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ ςε  

ψευδαργφρο (Ζn) και μαγγάνιο (Mn), 

άνω των ορίων. 



Xαρτογράφθςθ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ / Περιοχι ii

H πλζον επιβαρυμζνθ ηϊνθ

 υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ ςε PM10, άνω

του κεςμοκετθμζνου ορίου

 Οι πιο υψθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ ςε

PM2.5 και βαρζα μζταλλα

 πολφ υψθλι ςυνολικι τοξικότθτα

διοξινϊν και φουρανίων ςτον

ατμοςφαιρικό αζρα

Παρατθρικθκε ότι γινόταν ςε

κακθμερινι βάςθ παράνομεσ ανοικτζσ

καφςεισ απορριμμάτων και

ανακυκλωμζνων υλικϊν προφανϊσ για

τθν εξόρυξθ μετάλλων προσ πϊλθςθ.

 ε γεϊτρθςθ ανιχνεφτθκε ιδιαίτερα

υψθλι ςυγκζντρωςθ ολικοφ και

εξαςκενοφσ χρωμίου.

Αποδίδεται ςε πρόςφατθ παράνομθ

ρίψθ αποβλιτων που προζρχονται

κυρίωσ από βιομθχανικζσ μονάδεσ

(βυρςοδεψία, βιομθχανίεσ παραγωγισ

χρωμάτων, επιμετάλλωςθ.



Xαρτογράφθςθ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ / Περιοχι iii

 ελαφρά αυξθμζνεσ ςυγκεντρϊςεισ ςε

μονοξείδιο και διοξείδιο του αηϊτου,

διοξείδιο του κείου, βενηόλιο και

τουλουόλιο,

 οι τιμζσ ςυγκζντρωςθσ ςυνολικισ

τοξικότθτασ διοξινϊν και φουρανίων

αζρα βρζκθκαν ςτα ίδια επίπεδα με

αυτζσ που ανιχνεφονται ςτο κζντρο

τθσ Ακινασ



Xαρτογράφθςθ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ / Περιοχι iv

 Aυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ μόνο ςε

μονοξείδιο και διοξείδιο του αηϊτου

αλλά κάτω του κεςμοκετθμζνου

ορίου.

 τιμζσ ςυγκζντρωςθσ ςυνολικισ

τοξικότθτασ διοξινϊν και βρζκθκαν ςε

χαμθλά επίπεδα, παρόμοιεσ με αυτζσ

που ανιχνεφονται ςε απομακρυςμζνεσ

από αςτικζσ δραςτθριότθτεσ περιοχζσ.

Ποικίλο Όροσ φυςικό φράγμα

ζναντι ρφπων Βιομθχανικισ περιοχι

Αςπροπφργου και ΟΕΔΑ Φυλισ.



Παρουςίαςθ εργαςιϊν Φάςθσ Γ’

ΦΑΣΗ Γ’: 
Εκτίμθςθ Νοςθρότθτασ 
(επιδθμιολογικι 
μελζτθ) ςε 100 
εργαηόμενουσ τθσ ΟΕΔΑ
(12/2017 - 4/2019)

1. Καταγραφι επαγγελματικοφ κινδφνου και ιςτορικοφ εργαηομζνων με τθ
ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίου (ιςτορικό, μζτρα ατομικισ προςταςίασ, λόγουσ
επίςκεψθσ ςε ιατρό, γνωςτά προβλιματα υγείασ κλπ)

2. Πραγματοποίθςθ κλινικισ εξζταςθσ και καταγραφι κλινικισ εκτίμθςθσ:

• ςπιρομετριςεισ,
• μυοςκελετικά,
• ψυχικι υγεία,
• κυρεοειδικι λειτουργία,
• Καρδιαγγειακόσ κίνδυνοσ,
• μεταβολικόσ κίνδυνοσ,
• αλλεργικά νοςιματα,
• προβλιματα ακοισ

3. Συλλογι δειγμάτων και μζτρθςθ βιολογικϊν δεικτϊν: αίματοσ, οφρων, ολικι
χολθςτερόλθ, τριγλυκερίδια, HDL, γλυκόηθ, κυρεοειδικζσ ορμόνεσ, δεικτϊν
θπατίτιδων (HBV, HCV και HAV), κακϊσ και μετριςεισ βαρζων μετάλλων (Pb, Cr,
Cd, As, Hg ) ςε 30 εργαηόμενουσ

4. Εκτίμθςθ τθσ επίπτωςθσ τθσ ζκκεςθσ των εργαηομζνων ςτουσ επαγγελματικοφσ
κινδφνουσ υγείασ (φνταξθ ολοκλθρωμζνθσ ζκκεςθσ εκτίμθςθσ επαγγελματικοφ
κινδφνου τθσ υγείασ των εργαηομζνων τθσ ΟΕΔΑ Φυλισ με τα αναγκαία ΜΑΠ και
τθν περαιτζρω ιατρικι παρακολοφκθςθ που πικανϊσ απαιτείται).



Επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα του ζργου: http://erevnaxyta.gr/

http://erevnaxyta.gr/
http://erevnaxyta.gr/


Παρουςίαςθ εργαςιϊν Φάςθσ Δ’

ΦΑΣΗ Δ’: 
Εκτίμθςθ Νοςθρότθτασ 
(επιδθμιολογικι 
μελζτθ) ςε 500 
κατοίκουσ τθσ 
ευρφτερθσ περιοχισ τθσ 
ΟΕΔΑ Φυλισ
(12/2017 - 9/2019)

1. Οριςτικοποίθςθ κριτθρίων επιλογισ δείγματοσ (500 κάτοικοι)

2. Ανάπτυξθ μθχανιςμοφ για τθν δθμιουργία τοπικϊν ςθμείων ενθμζρωςθσ δθμοτϊν,
ςυνεργαςία με Διμουσ, προςζλκυςθ και εξαςφάλιςθ του απαιτοφμενου δείγματοσ
του πλθκυςμοφ ςτόχου (500 κατοίκων από τουσ όμορουσ διμουσ), οργάνωςθ και
υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ εξζταςθσ (επικοινωνίεσ για οριςμό ραντεβοφ,
ενθμζρωςθ για τα αποτελζςματα κλπ)

3. Καταγραφι ατομικοφ και οικογενειακοφ ιςτορικοφ (ςυμπλιρωςθ
ερωτθματολογίου το οποίο κα περιλαμβάνει δθμογραφικά ςτοιχεία, επαγγελματικό
ιςτορικό, λόγουσ επίςκεψθσ ςε ιατρό κατά το πρόςφατο παρελκόν, γνωςτά
προβλιματα υγείασ και κλινικι κατάςταςθ)

4. Πραγματοποίθςθ κλινικισ εξζταςθσ και καταγραφι κλινικισ εκτίμθςθσ:

• ςπιρομετριςεισ, μυοςκελετικά, ψυχικι υγεία, κυρεοειδικι λειτουργία,
καρδιομεταβολικόσ κίνδυνοσ, μεταβολικόσ κίνδυνοσ, αλλεργικά νοςιματα,
ακοομζτρθςθ

• Εξζταςθ ςωματικισ και ςυμπεριφορικισ/γνωςιακισ ανάπτυξθ παιδιϊν
(εκτίμθςθ νοθμοςφνθσ, εκτίμθςθ ςυμπεριφορικισ και ςυναιςκθματικισ
ανάπτυξθσ και μακθςιακϊν δυςκολιϊν,

5. Συλλογι δειγμάτων και μζτρθςθ βιολογικϊν δεικτϊν: αίματοσ, οφρων, ολικι
χολθςτερόλθ, τριγλυκερίδια, HDL, γλυκόηθ, κυρεοειδικζσ ορμόνεσ, δείκτεσ
θπατιτίδων ((HBV, HCV και HAV), κακϊσ και μετριςεισ βαρζων μετάλλων (Pb, Cr,
Cd, As, Hg ) ςε δείγμα 100 κατοίκων.

6. Εκτίμθςθ για τθν επίπτωςθ τθσ ζκκεςθσ του πλθκυςμοφ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ
ςτουσ περιβαλλοντικοφσ κινδφνουσ. φνταξθ ολοκλθρωμζνθσ ζκκεςθσ εκτίμθςθσ
τθσ ζκκεςθσ του πλθκυςμοφ τθσ ευρφτερθσ τθσ ΟΕΔΑ Φυλισ περιοχισ ςε
περιβαλλοντικοφσ κινδφνουσ υγείασ.



Το Σάββατο 16/3/2019 από το ΚΑΠΗ του Δάςουσ Χαϊδαρίου !

Ξεκίνθςε θ ζρευνα ςτο 
γενικό πλθκυςμό 



ΟΙ ΠΟΛΙΣΕ Ε ΔΡΑΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ, ΣΗΡΙΞΑΝ & ΤΜΜΕΣΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ !!!



ΟΙ ΠΟΛΙΣΕ Ε ΔΡΑΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ, ΣΗΡΙΞΑΝ & ΤΜΜΕΣΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ !!!



ΟΙ ΠΟΛΙΣΕ Ε ΔΡΑΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ, ΣΗΡΙΞΑΝ & ΤΜΜΕΣΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ !!!





ΟΙ ΠΟΛΙΣΕ Ε ΔΡΑΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ, ΣΗΡΙΞΑΝ & ΤΜΜΕΣΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ !!!



Παρουςίαςθ εργαςιϊν Φάςθσ Ε’

ΦΑΣΗ Ε’: 
Πρόταςθ ελαχιςτοποίθςθσ 
τθσ περιβαλλοντικισ 
όχλθςθσ και αναβάκμιςθσ 
των περιβαλλοντικϊν 
ςυνκθκϊν, βελτίωςθ τθσ 
προςταςίασ τθσ υγείασ των 
εργαηομζνων
(6/2019 - 12/2019)

1. Ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ περιβαλλοντικισ όχλθςθσ και
αναβάκμιςθσ των περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν ςτθν ΟΕΔΑ Φυλισ και ςτθν
ευρφτερθ περιοχι

2. Προτάςεισ για τθν προςταςία τθσ υγείασ των εργαηομζνων και του ευρφτερου
πλθκυςμοφ.



Εσταριστώ για την προσοτή σας

(gdounias@uniwa.gr)

Όλα τα παραδοτζα βρίςκονται ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΔΣΝΑ: 
https://www.edsna.gr/

https://www.edsna.gr/index.php/89-home/top-posts/182-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1.html
https://www.edsna.gr/index.php/89-home/top-posts/182-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1.html

