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Συνεδρίαση 29η   

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 278/2015 

Σήµερα 24/09/2015 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. 
180666/18-09-2015 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 18-09-2015 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από 
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 

Θέµα 7ο 
 

Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης έως 2.900,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.) για την αποστολή αντιπροσωπείας ως εκπρόσωπων της Περιφέρειας 
Αττικής στο συνέδριο ∆ιάλογος ASEM (Ευρωασιατική Συνεργασία) για θέµατα 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες, που θα διεξαχθεί στο Πεκίνο στις 29-30/10-2015. 

 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ενενήντα τριών (93) 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. 
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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, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου 
Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, 
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη 
Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, 
Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιάµαλη Αναστασία, 
Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης), 
∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, 
∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), 
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, 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, 
Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κουµουτσάκος Γεώργιος, Κουτσούµπα 
∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - 
Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς 
Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, 
Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικολιδάκη 
Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας,  Πάντζας Σπυρίδων, 
Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πελέκης 
Ζαχαρίας,  Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, 
Ροκοφύλλου Άννα,  Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος 
Ιωάννης,  Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- 
Γεωργιάδου Ελισσάβετ,  Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά 
Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, 
Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός 
Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Αποστολοπούλου Μαλάµω, Κοροµάντζος Βασίλειος, Λαµπρίδου Μαρία, 
Μαντούβαλος Πέτρος, Νικηταρά Φωτεινή, Πατσαβός Παναγιώτης, Στεργίου Ιωάννα, 
Τζήµερος Γλαύκος – Αθανάσιος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής 
Σκληβανίτη Ελένη και Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στην Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Α. Θανοπούλου 
η οποία θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. οικ. 
174219/17-09-2015 εισήγηση της, η οποία έχει σταλεί  µαζί µε την πρόσκληση και 
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έχει ως εξής: 

Σας πληροφορούµε ότι στο Πεκίνο θα λάβει χώρα στις 29-30/10/2015 
συνέδριο των χωρών της ευρωασιατικής συνεργασίας - ASEM για θέµατα που 
απασχολούν άτοµα µε ειδικές ανάγκες µε τίτλο "Break Barriers for Inclusive 
Development".   

    Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας πάνω από 1 δις άνθρωποι, 
το 15% του παγκόσµιου πληθυσµού, έχουν κάποιο πρόβληµα που τους εντάσσει 
στην κατηγορία των ατόµων µε αναπηρία. Εξ αυτών οι µισοί κατοικούν στις χώρες 
µέλη του ASEM.    
  Η προσπάθεια ανάδειξης και συνεργασίας για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν, αποτελεί προτεραιότητα για την Κινεζική 
Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος Xi ήδη εδώ και ένα έτος έχει ανακοινώσει ότι θα 
αναλάβει πρωτοβουλίες τόσο εντός της χώρας όσο και διεθνώς για την 
αναβάθµιση του διαλόγου που θα οδηγήσει σε επίλυση των προβληµάτων αυτών. 
Η Συνάντηση Ασίας-Ευρώπης (ASEM) ιδρύθηκε επίσηµα το 1996, κατά την πρώτη 
σύνοδο κορυφής στην Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη, ως αποκλειστικό φόρουµ Ασίας-
Ευρώπης για την ενίσχυση των σχέσεων και διάφορες µορφές συνεργασίας µεταξύ 
των µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα 10 
µέλη του Συνδέσµου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), και των 
επιµέρους χωρών της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας. Με µια σειρά από 
διευρύνσεις εντάχθηκαν, η Ινδία, η Μογγολία , το Πακιστάν, και η Γραµµατεία της 
ASEAN το 2008, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Ρωσική Οµοσπονδία το 2010, 
το Μπαγκλαντές, η Νορβηγία και η Ελβετία το 2012, και το Καζακστάν το 2014.  
  Η κύρια εκδήλωση της διοργάνωσης θα είναι η συνάντηση των επίσηµων 
εκπροσώπων των χωρών του ASEM η οποία θα έχει ως βασικά θέµατα τα εξής: 
Ευκαιρίες και προκλήσεις, ενίσχυση της συνεργασίας - βέλτιστες πρακτικές, 
βοηθητικά εξαρτήµατα και τεχνολογίες, ανάπτυξη και ενσωµάτωση - εκπαίδευση 
ατόµων µε αναπηρία. Παράλληλα θα λάβει χώρα και ∆ιάσκεψη επί των βοηθητικών 
τεχνολογιών και συσκευών. 
 
        Η οικονοµική και κοινωνική κρίση των τελευταίων ετών µε τις ιδιαίτερα 
δυσµενείς επιπτώσεις, κύρια στις κατηγορίες ευπαθών οµάδων πληθυσµού, η 
µείωση των κοινωνικών πόρων για το σχεδιασµό και την εφαρµογή µέτρων 
κοινωνικής πολιτικής, η συρρίκνωση των κοινωνικών δοµών και η αποδιοργάνωση 
των εργασιακών σχέσεων, αναδεικνύουν ως επιτακτική την ανάγκη διαλόγου 
επαναξιολόγησης των παρεχοµένων κοινωνικών υπηρεσιών και παροχών, της 
συνεργασίας και της διατύπωσης νέων προτάσεων. 
 
Στα πλαίσια αυτά η Κοινωνική Εργασία στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριµνας της 
Περιφέρειας Αττικής, να εξελιχθεί, για να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και 
απαιτήσεις της οικονοµικής ύφεσης, που έχει προσθέσει νέες και πολυδιάστατες  
µορφές αποκλεισµού, µε δυστυχώς προεξέχουσα την κοινωνική οµάδα των ΑµεΑ. 
Φαινόµενα που απειλούν και εντείνουν τη διάσπαση της οικονοµικής και κοινωνικής 
συνοχής. 
Η νέα στρατηγική «εξορθολογισµού» των κοινωνικών παροχών και η 
υποστελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών, έχει αλλάξει τον τρόπο εργασίας των 
εργαζοµένων σ΄αυτές και οι γενικότερες αλλαγές που έγιναν και επίκεινται, θα 
επιφέρουν πολλαπλές αλλαγές στον τρόπο παροχής υπηρεσιών προς τις ευάλωτες 
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οµάδες και κυρίως στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, καθώς και στην ποιότητα των 
υπηρεσιών αυτών. 
 
Στις υπάρχουσες συνθήκες οι Περιφέρειες και κυρίως η Περιφέρεια Αττικής, λόγω  
πληθυσµιακών δεδοµένων, έρχεται αντιµέτωπη µε νέες προκλήσεις και δυσκολίες 
που πρέπει να υπερκεράσει και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες µπορούν να βοηθήσουν 
στην ενεργοποίηση δυνάµεων που µέχρι σήµερα δεν είχαν χρησιµοποιηθεί. 
    Αυτό, όπως και ο εξορθολογισµός των κοινωνικών δαπανών, η εφαρµογή των 
διεθνών κανόνων  και χαρτών δικαιωµάτων ,η προσαρµογή στις νέες κοινωνικές 
ανάγκες, η αξιοποίησή πόρων και κονδυλίων  τους η υλοποίηση προγραµµάτων ο 
συντονισµός  δράσεων κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας ,η χάραξη εθνικής και 
περιφερειακής  στρατηγικής κοινωνικής πολιτικής. 
Στις αρµοδιότητες της Περιφέρειας εµπίπτουν οι αδειοδοτήσεις κοινωνικών δοµών 
για άτοµα µε αναπηρία (άρθρα 186 και 283 του Ν 3852/2010 «Καλλικράτης») και 
συγκεκριµένα: 
-Κέντρα Αποθεραπείας- Αποκατάστασης (Κ.Α.Α.) Ηµερήσιας Νοσηλείας, Κλειστής 
Φροντίδας, ∆ιηµέρευσης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες κτλ 
-Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης ατόµων µε αναπηρία (Κ.∆.Α.Π-ΜΕΑ) 
-Στέγες Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης για άτοµα µε νοητική υστέρηση (Σ.Υ.∆.) 
-Μονάδες Φροντίδας  Προσχολικής Αγωγής και ∆ιαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.∆.) 
ολοκληρωµένης φροντίδας κτλ. 
καθώς και ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, µέσω του 
θεσµού του Κοινωνικού Συµβούλου. 
Επιπλέον  η  Περιφέρεια Αττικής έχει να παρουσιάσει ένα αξιόλογο έργο  στα 
θέµατα των Προνοιακών Ιδρυµάτων  αλλά και στις πολιτικές των ΑµεΑ το οποίο 
οφείλεται όχι µόνο στην αλλαγή της Κοινωνικής Πολιτικής και την ύπαρξη Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής από την Νέα Περιφερειακή Αρχή ,αλλά και 
στην συνεισφορά των  εµπλεκοµένων υπηρεσιών οικονοµικών και κοινωνικής 
µέριµνας 
Θεωρούµε κατά συνέπεια ότι από το συνέδριο, θα υπάρξουν πολλαπλάσια οφέλη , 
θα αναδειχθούν καλές πρακτικές, κατευθύνσεις και εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη 
βελτίωση  της λειτουργίας των δοµών Κοινωνικής Πρόνοιας, της ποιότητας των 
παρεχοµένων υπηρεσιών στα άτοµα µε αναπηρία και της διαµόρφωσης ενός 
µοντέλου Κοινωνικής Πρόνοιας, βασιζόµενο στις αρχές και αξίες:  
-της ∆ιεθνούς Σύµβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα των ΑΜΕΑ (άθρο 9, 61η 
συνεδρίαση της 
- Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ, ∆εκέµβριος 2006) και 
-των Προτύπων Κανόνων του ΟΗΕ για την εξίσωση των ευκαιριών (Κανόνας 5, 
Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ, 48η συνεδρίαση 20/12/1993, Απόφαση 48/96). 
Θετικά αποτελέσµατα µε ανταλλαγή καινοτόµων ιδεών από το συνέδριο, 
αναµένουµε για τις διαδικασίες παρακολούθησης και εφαρµογής πολιτικών και 
προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας ΑµεΑ σε επίπεδο Περιφέρειας, καθώς και 
του συντονισµού αντίστοιχων πολιτικών και προγραµµάτων από φορείς κοινωνικής 
προστασίας που το τελευταίο διάστηµα έχει ενεργοποιήσει δυναµικά η Περιφέρεια 
Αττικής. 
 
Τέλος, θετικό αντίκτυπο στα πλαίσια προβολής και εξωστρέφειας της Περιφέρειας 
Αττικής, θα είχε η παρουσίαση του έργου που έχει υλοποιηθεί στον  τοµέα 
Κοινωνικής Πολιτικής ,στους τοµείς υποδοµών σε κτίρια Κοινωνικής Μέριµνας για 
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ΑµεΑ, σε υπηρεσίες στα ΑµεΑ (υλικές και άυλες) και στους επαγγελµατίες του 
χώρου, στην υλοποίηση δράσεων, που προέκυψαν το τελευταίο διάστηµα για την 
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης  σε προγράµµατα και συνεργασίες  στο 
πρόγραµµα για τις ολιστικές παραλίες (seatrac) και στην παρουσίαση της 
Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη 2014-2020. 
 
Το κόστος  ανέρχεται έως  2900 χιλιάδες ευρώ για αεροπορικά εισιτήρια και διαµονή 
2 ατόµων. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα  αυτό είναι το ανώτατο όριο έγκρισης 
δεδοµένου ότι  εξετάζεται και από αντίστοιχους φορείς  να φιλοξενήσουν την 
διαµονή της αποστολής. 
Στην συνέχεια των παραπάνω και κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργείου 
Εξωτερικών  µε την οποία  τονίζεται η  σηµασία  συµµετοχής της χώρας µας: 
εισηγούµαστε την ‘έγκριση σκοπιµότητας για την συµµετοχή της αποστολής  στο 
συνέδριο «∆ιάλογος ASEM (Ευρωασιατική Συνεργασία) για θέµατα ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες  Πεκίνο 29-30/10-2015» των υπαλλήλων της Περιφέρειας 
Αττικής: 
Α)Παναγιώτης Πανοσκάλτσης ΠΕ ∆ιοικητικού –Οικονοµικού Αν.Προιστάµενος 
Τµήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας 
Β) Σακουφάκη Μαρίας MsC Επισκέπτρια Υγείας της ∆ιεύθυνσης Υγείας της 
Π.Α που υπηρετεί στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής 
 

 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
  

Εγκρίνει τη σκοπιµότητα και τη δαπάνη ποσού έως 2.900,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) για την αποστολή αντιπροσωπείας ως 
εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στο συνέδριο «∆ιάλογος ASEM 
(Ευρωασιατική Συνεργασία) για θέµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες» που θα 
πραγµατοποιηθεί στο Πεκίνο 29-30/10/2015. 

Η αντιπροσωπεία θ’ αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους της 
Περιφέρειας Αττικής:  

α) Παναγιώτης Πανοσκάλτσης ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
Αν.Προιστάµενος Τµήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ∆ιεύθυνσης 
∆ηµοσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας 

β) Σακουφάκη Μαρία MsC Επισκέπτρια Υγείας της ∆ιεύθυνσης Υγείας 
της Π.Α που υπηρετεί στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής 

 
 
 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε η Περιφερειακή Σύµβουλος κ. 
Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη. 
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Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. ∆ανάκος Χριστόφορος και 
Μοίρας Ιωάννης.  
 

 

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

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ  

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ  
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