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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 38/2016
Σήµερα 11/02/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.
22644/05-02-2016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 05-02-2016 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 7ο Η.∆.
Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης ποσού 6.000 € (πλέον ΦΠΑ) για την συνδιοργάνωση Συνεδρίου µε θέµα “Πολιτική Προστασία & Ασφάλεια” σε συνεργασία µε τον
Σύλλογο Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος (ΣΤΑΕ).
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εβδοµήντα εννέα (79) παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος
Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα,
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Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), ∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευσταθιάδης
Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεθυµάκη Άννα, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή,
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σγουρός Ιωάννης,
Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα
Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης,
Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη
Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. ∆ούρου Ρένα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Φιλίππου Πέτρος.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, ∆ηµοπούλου
Ελένη, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Καµάρας Παύλος, Καστανιάς Νικόλαος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεταξά Ειρήνη, Νικολιδάκη Φλωρεντία
(Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά
Παναγιώτα, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Τσαβαλιά Παρασκευή
(Βιβή), Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στην Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Τσούπρα Ιωάννα, η οποία θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ.
Φ001/2995/210333/27-01-2016 εισήγησή της, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:
Έχοντας υπ΄ όψη :
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. το Π.∆. 145/27-12-10 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής», καθώς και η
υπ’αριθµ.44403/2011 (ΦΕΚ 2494Β) τροποποίηση αυτού,
3. το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α/2002) «Αναβάθµιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει και τροποποιήθηκε µε το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ
73Α/2014),
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4. την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 232641/2014 (ΦΕΚ 3208Β/2014) απόφαση περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Περιφερειάρχη Αττικής,
5. τις υπ’αριθµ. Φ.001/2995/210333/02-11-2015 και Φ.001/3485/254883/24-122015 αιτήσεις προς την υπηρεσία του Συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος για
τη συνδιοργάνωση συνεδρίου µε θέµα «Πολιτική Προστασία & Ασφάλεια»,
και λαµβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων αποτελεί προτεραιότητα κάθε
πολιτισµένης κοινωνίας. Αυτό υποδεικνύεται και από τον υψηλό αριθµό εργαζοµένων που πέφτουν θύµατα ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών στους εργασιακούς χώρους ύστερα από ένα ακραίο φυσικό φαινόµενο ή τεχνολογικό ατύχηµα.
Σύµφωνα µε τις στατιστικές της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας:
• 1,1 εκατοµµύρια εργαζόµενοι το χρόνο χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας του εργασιακού περιβάλλοντος,
• 300.000 θάνατοι έχουν αιτία την έκθεση των εργαζοµένων σε επικίνδυνες
ουσίες.
Ως εκ τούτου η προώθηση της Επαγγελµατικής Υγείας και Ασφάλειας είναι υπόθεση τόσο κοινωνική όσο και οικονοµική.
Η διαµόρφωση κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος συµβάλλει στη µείωση των
ατυχηµάτων και ασθενειών, στη µείωση των εστιών επαγγελµατικού κινδύνου, στην
αύξηση της παραγωγικότητας, στη µείωση του κόστους καθώς και στην αποφυγή
ατυχηµάτων λόγω φυσικών ή τεχνολογικών αιτιών που δύναται να πλήξουν εργαζοµένους ή/και πολίτες και να βλάψουν το Περιβάλλον. Οι συνθήκες Ασφαλείας και
Υγείας των εργαζοµένων πολιτών µιας σύγχρονης κοινωνίας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης της οικονοµίας και του επιπέδου του πολιτισµού της. Στη
χώρα µας παρά τα σηµαντικά βήµατα που έχουν γίνει σε αυτό τον τοµέα υπάρχει
ακόµα πολύς δρόµος να καλυφθεί και ως κύριο µέληµα του συλλόγου αποτελεί η
ευαισθητοποίηση και η καθιέρωση νοοτροπίας Υγείας & Ασφάλειας.
Έχει αποδειχθεί ότι µεγάλο µέρος τραυµατισµών και απωλειών σε ανθρώπινο δυναµικό κατά τη διάρκεια ενός καταστρεπτικού συµβάντος π.χ. πυρκαγιά, σεισµός,
πληµµυρά, οφείλεται σε στοιχεία φέροντα ή µη εντός κτιρίων τα οποία είτε καταστρέφονται είτε υπολειτουργούν. Ειδικότερα εξοπλισµός εντός κτιρίων ακόµα και
αν δεν απειλεί την ζωή των εργαζοµένων µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στη
λειτουργία µια επαγγελµατικής δραστηριότητας (π.χ. απώλεια αρχείων, υλικού κ.α.)
ύστερα από ένα καταστρεπτικό φαινόµενο.
Επιπλέον οι καταστροφές σε µη «ασφαλή» επαγγελµατικές δραστηριότητες πέραν
του ότι απειλούν την υγεία και ζωή των εργαζοµένων δύνανται να προκαλέσουν
δυσµενείς επιπτώσεις σε ευρύτερο επίπεδο όπως στην υγεία των πολιτών και στο
περιβάλλον από την πιθανή έκλυση τοξικών ουσιών, από εκρήξεις ή/και πυρκαγιές.
Συµπερασµατικά ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας θεωρείται απαραίτητος δεδοµένου ότι παρέχει υποδείξεις και συµβουλές, σε θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασίας αλλά και την πρόληψη ατυχηµάτων. Η αποφυγή αυτών θεωρείται σηµαντικός παράγοντας αφενός µεν για τη εύρυθµη λειτουργίας µια εγκατάστασης ή υπηρεσίας αφετέρου δε για την πρόληψη τεχνολογικών ατυχηµάτων
µεγάλης έκτασης τα οποία προκαλούν δυσµενείς επιπτώσεις σε πολίτες και περιβάλλον. Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας µε τις συµβουλευτικές του παραινέσεις
δύναται να συµβάλει σε θέµατα που άπτονται της Πολιτικής Προστασίας που µεταξύ
των άλλων είναι:
• Η αναγνώριση ταυτότητας κινδύνου και εκτίµηση, έλεγχο επικινδυνότητας,
καταγραφή υφισταµένων κινδύνων σε χώρους εργασίας και κτιριακές εγκαταστάσεις,
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τα ενδεικνυόµενα µέτρα ασφάλειας και προστασίας σε περίπτωση ακραίων
φαινοµένων,
• η πρόληψη και προστασία όσον αφορά τις παραγωγικές δραστηριότητες,
καθώς και διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος
εργασίας,
• η αξιολόγηση των συστηµάτων πυροπροστασίας µια εγκατάστασης, των θεµάτων έκτακτης ανάγκης και των σηµείων διαφυγής,
• η επιλογή και ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας των µέσων ατοµικής προστασίας,
• η κατάρτιση και εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε βασικά θέµατα υγιεινής και ασφάλειας,
• η διερεύνηση πιθανών ατυχηµάτων και προτάσεις αποτροπής τους,
• η εποπτεία για την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού και η
διαπίστωση ετοιµότητας προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων και ενεργειών σε
περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινοµένων ή επικείµενων φυσικών καταστροφών.
Ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος (ΣΤΑΕ) δηµιουργήθηκε το 2009 και µεταξύ των άλλων οι σκοποί του είναι:
• η ανάδειξη και προώθηση του επαγγέλµατος του τεχνικού ασφαλείας τόσο
στο δηµόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα,
• η προαγωγή και ανάπτυξη της εκπαίδευσης και έρευνας σε θέµατα υγιεινής
και ασφάλειας της εργασίας καθώς και η δηµιουργία επιστηµονικών οµάδων
µε σκοπό τη διερεύνηση ατυχηµάτων, προστασίας και ασφάλειας σε περίπτωση ακραίων φαινοµένων και τεχνολογικών ατυχηµάτων, µετρήσεων παραγόντων στους εργασιακούς χώρους και επιστηµονικής υποστήριξης των
µελών του Συλλόγου,
• η προαγωγή επιστηµονικών και ερευνητικών ανταλλαγών µε αντίστοιχους
φορείς χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών καθώς και ανάπτυξη δικτύου ανταλλαγής επιστηµονικών και εκπαιδευτικών πληροφοριών
σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας,
• η οργάνωση επιστηµονικών ερευνών, συναντήσεων, συνεδρίων, συµποσίων, ηµερίδων, διαλέξεων και οµιλιών. Η έκδοση περιοδικών εντύπων και άλλων επιστηµονικών εκδόσεων,
• η οργάνωση προγραµµάτων κατάρτισης και επιµόρφωσης σε θέµατα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από φυσικά φαινόµενα και τεχνολογικά ατυχήµατα.
Για την πραγµατοποίηση των στόχων του το Σωµατείο µεταχειρίζεται όλα τα νόµιµα
µέσα και ειδικότερα:
• Συµµετέχει ενεργά µε τους εκπροσώπους του στα κέντρα λήψης αποφάσεων
που αφορούν τους εργαζοµένους στον κλάδο των τεχνικών συµβούλων
στον ιδιωτικό και δηµόσιο φορέα,
• γνωµοδοτεί επί θεµάτων υγιεινής και ασφάλειας,
• συµµετέχει στα Συµβούλια Υγιεινής και Ασφάλειας,
• λαµβάνει επιχορηγήσεις από εθνικά και ευρωπαϊκά Προγράµµατα καθώς και
χορηγίες µελών αλλά και τρίτων φυσικών και νοµικών προσώπων που επιθυµούν να προωθήσουν τους σκοπούς του Συλλόγου.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα συµβάλει η διοργάνωση του Συνεδρίου το οποίο θα
έχει πολλαπλά αποτελέσµατα µεταξύ των οποίων θα ωφελήσει και το προσωπικό
της περιφέρειας. Ειδικότερα οι εργασίες του συνεδρίου αναµένεται να αποφέρουν
χρήσιµα συµπεράσµατα τόσο στον ευαίσθητο τοµέα της Πολιτικής Προστασίας όσο
και στην ασφάλεια των ιδίων των εργαζοµένων στα κτίρια της Περιφέρειας, ενώ ε•
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πιπλέον θα προβληθεί ο συντονιστικός και καινοτόµος ρόλος της Περιφέρειας στα
ζητήµατα αυτά.
Ως εκ τούτου ο Σύλλογος στα πλαίσια της συνεργασίας του µε άλλους φορείς ζητά
από την Περιφέρεια Αττικής την συνδιοργάνωση Συνεδρίου µε θέµα «Πολιτική
Προστασία & Ασφάλεια» ως αρωγό και υπό την αιγίδα της.
Η δοµή του συνεδρίου που προτείνεται θα είναι διάρκειας 2 ηµερών, θα έχει είσοδο
ελεύθερη και τα θέµατα που θα αναλυθούν θα σχετίζονται µε τον ρόλο των τεχνικών
ασφαλείας στην αποφυγή ατυχηµάτων σε παραγωγικές δραστηριότητες αλλά και ο
ρόλος του στην προστασία σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινοµένων ή φυσικών καταστροφών.
Για την διοργάνωση του συνεδρίου απαιτείται η παραχώρηση αίθουσας, catering,
και υποστήριξη στον τοµέα της διαφήµισης του.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση σκοπιµότητας συνδιοργάνωσης Συνεδρίου µε θέµα «Πολιτική
Προστασία & Ασφάλεια» το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, έως το τέλος
Ιουνίου 2016 µε τη συµµετοχή διαφόρων φορέων.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του συνεδρίου εκτιµάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 6.000€ πλέον ΦΠΑ.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει οµόφωνα
A) Εγκρίνει τη σκοπιµότητα για τη συνδιοργάνωση Συνεδρίου µε θέµα “Πολιτική
Προστασία & Ασφάλεια”, σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος (ΣΤΑΕ), το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, έως το τέλος Ιουνίου
2016, µε τη συµµετοχή διαφόρων φορέων.
B) Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 6.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), συνολικού προϋπολογισµού που εκτιµάται ότι απαιτείται για τη συνδιοργάνωση του εν λόγω Συνεδρίου.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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