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Θέμα: Ενημέρωση  για διεξαγωγή εμιναρίου  
 
     τα πλαίσια των συνεχών προσπαθειών μας για την προαγωγή των 
θεμάτων ασφαλείας και υγιεινής στους χώρους εργασίας και για την διαρκή 
εκπαίδευση του προσωπικού,   προγραμματίζεται, κατόπιν προτάσεως του 
Σεχνικού Ασφαλείας του Δήμου μας,  η διεξαγωγή σεμιναρίου με θέμα 
«αντισεισμική προστασία εργασιακών χώρων».  
     Σο σεμινάριο προγραμματίζεται να διεξαχθεί, από τον Οργανισμό 
Αντισεισμικού χεδιασμού και Προστασίας Ο.Α  Π.,   στο Δημοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου, στις 22 Μαΐου 2017 το απόγευμα, περίπου στις 15.30, για 
ιδιώτες μηχανικούς, μέλη εθελοντικών ομάδων, προσωπικό παιδικών 
σταθμών κλπ,  και στις 23 Μαΐου 2017 το πρωί για το προσωπικό του Δήμου 
Κεφαλονιάς. 
    Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι περίπου δύο ώρες, με βάση το 
ακόλουθο πρόγραμμα που αφορά την διεξαγωγή στις 23/5/2017*:  
 
 

      
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

ΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΏΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟΤ 

Σατ. Γ/νση: Πλ. Βαλλιάνοσ  

28100  Αργοστόλι 

Πληρουορίες: 

 Γεράσιμος Γασπαρινάτος 

  

: 2671022933 εσωτ.27)  

: 2671020150 

e_mail:ggaspar@kefallonia.gov.gr 

  
                   Αργοστόλι    04/05/2017 
                    Αριθ. Πρωτ.:   12791 

 
                         ΠΡΟ 

  
 Τπαλλήλους Δήμου 
Κεφαλλονιάς 
 
Κοινοποίηση:  
-Γραφείο Δημάρχου 
-κ.κ.Α/Δημάρχους 
-Γενική Γραμματέα 
-Προϊσταμένους Τπηρεσιών 
-ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ Δήμου 
Κεφαλλονιάς.  
-Ιατρό Εργασίας κα οφία 
Ζαφειράτου 
-Σεχνικό Ασφαλείας κ. 
Σηλέμαχο Μπεριάτο 
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(*το ίδιο πρόγραμμα θα ισχύσει, αντίστοιχα, για το απογευματινό στις 22/5/2017). 
 

     Προκειμένου να γίνει  ο απαιτούμενος  προγραμματισμός και να ληφθεί 
μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών κατά την διάρκεια του 
σεμιναρίου, οι υπάλληλοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν,  παρακαλούνται 
να δηλώσουν συμμετοχή,  το συντομότερο,   στο Σμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού (κ. Γασπαρινάτο Γεράσιμο στο τηλ. 26710-22933 εσωτ. 27 ή  στην 
ηλ. διεύθυνση : ggaspar@kefallonia.gov.gr),   ενημερώνοντας και τον οικείο,  
κατά περίπτωση, προϊστάμενο.   
     Οι εργαζόμενοι των Νομικών Προσώπων του Δήμου που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν,  μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή δια των προϊσταμένων 
τους, οι οποίοι παρακαλούνται  να ενημερώσουν τους εργαζομένους και,  
στην συνέχεια,  να στείλουν στην ανωτέρω ηλ. Δ/νση  ονομαστική 
κατάσταση, στην οποία θα αναφέρεται και η ημέρα που επιθυμεί έκαστος να 
συμμετάσχει (22  ή 23/5).  
     
 

                                                             Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
 
                                                          τυλιανός Ν. Παυλάτος  
 
  
 

10:30 – 11:15 Μζτρα Προςταςίασ ςε περίπτωςη Σειςμοφ 
 

Αναςταςία Ιωακειμίδου, Τοπογράφοσ Μηχανικόσ MSc Ο.Α.Σ.Π. 

11:15 – 12:15 Διαχείριςη του Σειςμικοφ Κινδφνου ςτουσ Εργαςιακοφσ Χώρουσ 

(Σφνταξη Σχεδίων Ζκτακτησ Ανάγκησ – Διοργάνωςη Αςκήςεων 
Ετοιμότητασ) 

 
Δρ Κοφρου Αςημίνα, Γεωλόγοσ, Προϊςτ. Τμήματοσ Εκπαίδευςησ – 

Ενημζρωςησ Ο.Α.Σ.Π. 

12:15 – Συζθτηση 
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