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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,         10 / 12 / 2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              Αρ. πρωτ.:  1059583 
Γραφείο Προέδρου   
Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17 
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775 
fax :  213 2063533 
e-mail : ssona@patt.gov.gr 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στη 27η συνεδρίασή του, την Τετάρτη, 8/12/2021, 
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, 
συζήτησε τα παρακάτω θέματα που έλαβαν αριθμούς αποφάσεων 168 έως 174 έτους 
2021:   
 
ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση επί του παρουσιασθέντος Στρατηγικού Σχεδιασμού Περιφέρειας 
Αττικής για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.  

(συζήτηση) 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την προμήθεια ράβδων υπεριώδους 
ακτινοβολίας που θα χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής στο 
πλαίσιο της αποφυγής της διασποράς της πανδημίας Covid – 19. 
 

(αποσύρθηκε) 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για 
την ένταξη της Περιφέρειας Αττικής στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Περιφερειών του Π.Ο.Υ. 
(Regions for Health). 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα και τη δαπάνη για 
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την ένταξη της Περιφέρειας Αττικής στο Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Υγιών Περιφερειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) (Regions for 
Health), σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 168/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για παράταση του εθνικού ενιαίου πλαισίου ωραρίου 
λειτουργίας καταστημάτων στο Δήμο Πειραιά την Πέμπτη 23/12/2021. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε την παράταση του ωραρίου λειτουργίας 
των καταστημάτων στο Δήμο Πειραιά, την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021, κατά δύο ώρες, 
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από τις 21:00 έως τις 23:00, στο πλαίσιο της διοργάνωσης «ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ», 
κατόπιν αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής 
αγοράς, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 

 
(αρ. απόφασης 169/2021) 

 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης ποσού 4.668.674,4€ για την τοποθέτηση 
συστημάτων υγιεινής στις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής για τρία χρόνια. 
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα και τη δαπάνη για την 
τοποθέτηση συστημάτων υγιεινής στις λαϊκές αγορές (τρέιλερς και χημικών τουαλετών) 
της Περιφέρειας Αττικής για τρία χρόνια, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 170/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης απονομής βραβείων σε πρωτεύσασες/-ντες 
μαθήτριες/μαθητές των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων Περιφέρειας Αττικής.  
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα  και τη δαπάνη για τη 
θέσπιση της απονομής ετήσιων βραβείων με την ονομασία «Μίκης Θεοδωράκης», από 
την Περιφέρεια Αττικής σε πρωτεύσασες/-ντες μαθήτριες/μαθητές των Μουσικών και 
Καλλιτεχνικών Σχολείων Περιφέρειας Αττικής,  σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 171/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) για την “Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου 
Βύρωνα”.  
Περίληψη απόφασης:  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την “Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Βύρωνα”, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις - επισημάνσεις που 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
 

(αρ. απόφασης 172/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για απασχολούμενους μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ στην Περιφέρεια Αττικής. 
Περίληψη απόφασης: 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος:  
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής : 

• Εμμένει στην υπ’ αριθμ. 261/2019 απόφασή του. 

• Δηλώνει την πλήρη στήριξή του στα αιτήματα των απασχολουμένων, μέσω κοινωφε-
λών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ στην Περιφέρεια Αττικής. 

• Αναγνωρίζει ότι οι παρέχοντες εργασία μέσω των κοινωφελών προγραμμάτων του 
ΟΑΕΔ καλύπτουν αληθείς, πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής. 
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• Θα αξιολογήσει την πιθανότητα παροχής νομικής συνδρομής στους απασχολούμε-
νους, κατά την εκδίκαση των ένδικων βοηθημάτων τους». 
 

(αρ. απόφασης 173/2021) 
 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για υπαλλήλους ΙΔΟΧ της Περιφέρειας 
Αττικής που προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών λόγω 
της πανδημίας covid-19.  
Περίληψη απόφασης: 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος για 
τους υπαλλήλους ΙΔΟΧ της Περιφέρειας Αττικής που προσελήφθησαν για την 
αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών λόγω της πανδημίας covid-19:  
«Η συνδρομή των υπαλλήλων ΙΔΟΧ στο δύσκολο έργο που ανέλαβε η Περιφέρεια 
Αττικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας, είναι καθοριστικής σημασίας. Παρά το 
γεγονός ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής αντιμετωπίζουν από την αρχή της 
πανδημίας σοβαρότατο πρόβλημα υποστελέχωσης, ο φορέας κατάφερε με τη συνδρομή 
των εν λόγω υπαλλήλων, από τη θέση στην οποία έχουν τοποθετηθεί, να αναπτύξει 
ποικίλες και πολυάριθμες δράσεις στο πλαίσιο λήψης προληπτικών και κατασταλτικών 
μέτρων, εντατικοποιώντας τους ελέγχους αρμοδιότητάς της. 
Μετά τις 31-12-2021, οπότε και λήγουν οι συμβάσεις των προσληφθέντων ΙΔΟΧ και δε-
δομένου ότι η ανάγκη λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων όχι μόνο εξακο-
λουθεί να υφίσταται αλλά γίνεται όλο και μεγαλύτερη καθώς η επιδημιολογική κατάσταση 
βαίνει συνεχώς επιδεινούμενη, η Περιφέρεια Αττικής δεν θα είναι σε θέση να υλοποιήσει 
τις ποικίλες δράσεις που έχει αναλάβει. 
Ενόψει των ανωτέρω, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αναγνωρίζει ότι οι υπάλληλοι 
ΙΔΟΧ καλύπτουν αληθείς, πάγιες και διαρκείς  ανάγκες και ζητάει την παράταση των συμ-
βάσεων εντεύθεν της 31ης Δεκεμβρίου 2021 και τουλάχιστον μέχρι να παρέλθει οριστικώς 
η επιδημιολογική κρίση του covid-19.» 

 
(αρ. απόφασης 174/2021) 

 
 
Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτώνται στο site της Περιφέρειας        
Αττικής http://www.patt.gov.gr. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 
                                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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