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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4
της 26ης Φεβρουαρίου 2015
Αριθμός Απόφασης 44
Θ Ε Μ Α 7ο : Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του
έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 2749/20-02-2015
πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και
εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης &
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν
Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων
Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου
της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο
οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαοκτώ
(18), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πέρρας Σωτήριος,
3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Γεωργίου Αθανάσιος, 5.Σακελλαρίου Αναστάσιος,
6.Θυμής Μιχαήλ, 7.Θυμής Φίλιππος, 8.Κορδαλή Σωτηρία, 9.Παντελέου Κων/νος,
10.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 11.Ράτης Σπυρίδων, 12.Ρουμελιώτης Γεώργιος,
13.Στάμου Γεώργιος, 14.Λογοθέτης Κων/νος, 15.Δόσχορης Κων/νος,
16.Μουζάκης Αθανάσιος,17.Λάμπρου Κων/νος, 18.Ασημακόπουλος Χρήστος.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγ.
Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης
Αριστείδης και κ. Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Βλάσσης Ευάγγελος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 3.Σπύρου Κων/νος
4.Παύλου Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης,
7.Γεωργίου Χαράλαμπος, 8.Θεοδώρου Αγγελική, 9.Στάμου Δημήτριος, οι οποίοι
δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση
οποιουδήποτε θέματος προσήλθε η κα Πρωτοπαππά Μαρία, η οποία και
παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος προσήλθε ο κ. Γεωργίου
Χαράλαμπος, ο οποίος και παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης,
ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Λογοθέτης Κων/νος, Μουζάκης Αθανάσιος και
Δόσχορης Κων/νος, οι οποίοι ήταν απόντες μέχρι και την ολοκλήρωση της
συνεδρίασης.
Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, από τις οποίες προκύπτει
αρμοδιότητα των ΟΤΑ αναφορικά με θέματα ισότητας των φύλων.
2. Η υπ’ αριθ. 282/3-10-2011 (ΑΔΑ:45ΟΕΩΛ3-Ρ9Ν) Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία αφενός αποφασίστηκε να υπογραφεί εκ μέρους του
Δήμου μας η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των Φύλων κι αφετέρου
ορίστηκαν μία (1) αιρετή και ένα (1) υπηρεσιακό στέλεχος προκειμένου να
συμμετάσχουν στην παρουσίαση του Οδηγού Εφαρμογής της Χάρτας αυτής.
3. Το γεγονός ότι στις 7-11-2011 η Δημοτική Αρχή υπέγραψε - αποδέχθηκε την
Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες,
αναλαμβάνοντας έτσι την υποχρέωση να πραγματοποιήσει τα ειδικά βήματα για
την εφαρμογή των διατάξεων αυτής.
4. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ. 982/30-12-2012
τ. Β΄), ο οποίος συντάχθηκε κατ’ επιταγή του Ν. 3852/2010, όπου στο άρθρο 13
αυτού προβλέπεται η δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού, αρμόδιου, μεταξύ άλλων, για το σχεδιασμό και την
εφαρμογή των πολιτικών ισότητας των φύλων.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’),
σύμφωνα με τις οποίες το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση
θεμάτων της αρμοδιότητάς του.
6. Ο Κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου μας, ο οποίος
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 204/2011 Α.Δ.Σ., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθ. 389/2011 όμοια, όπου στο άρθρο 11 αυτού προβλέπεται η σύσταση
Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου.
7. Το υπ’ αριθ.Δ1/2177/4-11-2014 (αριθ. Πρωτ. Δήμου μας 24075/5-11-2014)
έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) του Υπουργείου
Εσωτερικών, με το οποίο καλείται ο Δήμος μας, αξιοποιώντας τις αρμοδιότητές
του και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Χάρτας, να συγκροτήσει άμεσα Δημοτική Επιτροπή Ισότητας
(Δ.Ε.Ι.), ώστε σε συνεργασία με τη ΓΓΙΦ και όλο το φάσμα των τοπικών φορέων
και των γυναικείων οργανώσεων να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις υπέρ της
ισότητας των φύλων.
8. Ο Οδηγός Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων
στις Τοπικές Κοινωνίες, στον οποίο αναφέρονται τα κάτωθι βήματα προκειμένου
να συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων:
1) Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο με ανοιχτή πρόσκληση, καλούν τους
ενδιαφερόμενους φορείς ή και άτομα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για
συμμετοχή στην εν λόγω επιτροπή.

2) Στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων μπορούν να συμμετάσχουν:
 αιρετοί & αιρετές
 υπηρεσιακά στελέχη της αρμόδιας για πολιτικές φύλου υπηρεσιακής μονάδας
του Δήμου ή του αρμόδιου ΝΠΔΔ
 εμπειρογνώμονες στα θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου στις τοπικές
πολιτικές
 εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και γυναικείων
οργανώσεων της περιοχής.
3) Μετά την υποβολή των σχετικών αιτήσεων συμμετοχής το Δημοτικό
Συμβούλιο καλείται στη λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της ανωτέρω
επιτροπής, ορίζοντας τον/την Πρόεδρο, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη
της επιτροπής, καθώς και τις αρμοδιότητες αυτής.
Στον ίδιο Οδηγό αναφέρονται ενδεικτικά και οι αρμοδιότητες της Δ.Ε.Ι.
9. Η υπ’ αριθ. 567/15-1-2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Λουτρακίου
- Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων προς κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τον
Οδηγό Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων.
10. Οι υπ’ 1599/2-2-2015, 1600/2-2-2015, 1726/3-2-2015, 1869/5-2-2015,
1877/5-2-2015, 1934/6-2-2015 & 2121/10-2-2015 αιτήσεις της κ. Πατερούδη Καπόλα Χρυσούλας, του Συλλόγου Γυναικών Λουτρακίου, της Ομοσπονδίας
Εξωραϊστικών Συλλόγων Αγίων Θεοδώρων, της κ. Μήτρου Αναστασίας, της κ.
Λαγού Αγγελικής, του Συλλόγου Γυναικών Αγίων Θεοδώρων και της κ.
Χαραλαμπίδου Ραχήλ, αντίστοιχα.
11. Η από 26-2-2015 εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Σακελλαρίου Αναστάσιου
σχετικά με το θέμα.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος πρότεινε τη συγκρότηση επταμελούς
Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, αποτελούμενη από τους ανωτέρω αιτούντες και
επιπλέον από τους κάτωθι αιρετούς:
 Πρωτοπαππά Μαρία - δημοτική σύμβουλο ως τακτικό μέλος και Πρόεδρο της
Επιτροπής,
με αναπληρώτριά της την επίσης δημοτική σύμβουλο Κορδαλή Σωτηρία.
 Θεοδώρου Αγγελική - δημοτική σύμβουλο ως τακτικό μέλος, με
αναπληρώτριά της την Βενετσάνου Ελένη - Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
Λουτρακίου – Περαχώρας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά
πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου)
Συγκροτεί επταμελή (7) Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, αποτελούμενη από τους κάτωθι:
1. Πρωτοπαππά Μαρία - δημοτική σύμβουλος ως τακτικό μέλος και Πρόεδρο
της Επιτροπής, με αναπληρώτριά της την επίσης δημοτική σύμβουλο
Κορδαλή Σωτηρία.
2. Θεοδώρου Αγγελική - δημοτική σύμβουλο ως τακτικό μέλος, με
αναπληρώτριά της την Βενετσάνου Ελένη - Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
Λουτρακίου – Περαχώρας.
3. Μαυροπούλου Αλεξάνδρα ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την
Παππά Κλειώ, ως εκπροσώπους του Συλλόγου Γυναικών Λουτρακίου
«ΔΙΟΤΙΜΑ».
4. Στάμουλη - Νικολάου Δήμητρα ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την
Βενετσάνου Μιχαλίτσα, ως εκπροσώπους του Συλλόγου Γυναικών Αγίων
Θεοδώρων.

Τερχίνογλου - Μπούνια Χριστίνα ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον
Κυρίτση Ιωάννη, ως εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Εξωραϊστικών
Συλλόγων Αγίων Θεοδώρων
6. Μήτρου Αναστασία ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Λαγού
Αγγελική, ως δημότισσες.
7. Χαραλαμπίδου Ραχήλ ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Πατερούδη
- Καπόλα Χρυσούλα, ως δημότισσες,
σύμφωνα με την εισήγηση του Προεδρείου Δ.Σ.
5.

Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής για την Ισότητα των
Φύλων μπορεί να είναι οι εξής:
 Η κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης προωθώντας έτσι και το δικαίωμα της
ουσιαστικής Ισότητας στο Δήμο μας.
 Η εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η προώθηση, με
κάθε πρόσφορο μέσο σε επίπεδο Δήμου, του γενικότερου στόχου για την
επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς και τις
πολιτικές που σχεδιάζει και υλοποιεί ο Δήμος.
 Η ευαισθητοποίηση – ενημέρωση και πληροφόρηση των κατοίκων στο
ζήτημα της ισότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων,
συνεδρίων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μέτρων δράσης.
 Ο εντοπισμός και η προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των
προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται
σε βάρος του ενός φύλου στον τομέα της εργασίας, της παιδείας, της
εκπαίδευσης, των οικογενειακών σχέσεων, της υγείας, της κοινωνικής
ασφάλισης κλπ.
 Η επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας με την Περιφερειακή Επιτροπή
Ισότητας, τους Δήμους του Νομού, τις τοπικές συνδικαλιστικές και
συνεταιριστικές οργανώσεις, τους μαζικούς φορείς και τις Μ.Κ.Ο.
 Η συνεργασία με τα κατά τόπους Συμβουλευτικά Κέντρα των Δήμων του
Νομού ή και τις Δομές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την
πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (π.χ. Συμβουλευτικό
Κέντρο Δήμου Κορίνθου, Ξενώνας Δήμου Τρίπολης).
Η ανωτέρω Επιτροπή συγκροτείται για το εναπομείναν χρονικό διάστημα
μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι έως 31/8/2019.
Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 44/2015.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 27 Φεβρουαρίου 2015
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

