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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13
Έκδοση ψηφίσματος για την σεξουαλική παρενόχληση και βία
Πρακτικό της με αριθ. 2/2021 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 19ης του
μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2021.
Στον Χολαργό σήμερα, 19.02.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμό
πρωτ. 2804/12.02.2021 πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ανταποκρίθηκαν στη
συνεδρίαση 28 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Οικονόμου

Βασίλειος Σιαμάνης

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη

Αθανάσιος Βαλυράκης

Νικόλαος Κουκής
Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση
Μιχαήλ Υφαντής
Ειρήνη Βεντουζά Παπανικολάου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αθανάσιος Κούτρας
Μιχαήλ Χατζής
Μιχαήλ Τράκας

Χρήστος Πετράκης
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου

Μαρία Σιώτου
Αναστασία Χαμηλοθώρη Κουγιουμτζοπούλου
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Χαράλαμπος Στάϊκος
Λουκάς Ρίζος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Αντώνιος Ρεκλείτης

Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη
Γεώργιος Αυγερινός
Νικήτας Κανάκης
Νικόλαος Καραγιάννης

Γεώργιος Ρεμούνδος
Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γεώργιος Πολύδωρας

Γεώργιος Ανυφαντής

Δημήτριος Τούτουζας

Παναγιώτης Δεμέστιχας

Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά Γιαννακοπούλου

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία
Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη
Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος σύμφωνα, με τις προβλέψεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020,
άρθρο 10 παρ. 1) καθώς και της υπ’ αριθ. 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίου, δυνάμει των οποίων η λήψη των
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αποφάσεων των πάσης φύσεων οργάνων των ΟΤΑ, μπορεί να λαμβάνει χώρα, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της
ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19, αναφέρθηκε στο
1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και έδωσε τον λόγο στην Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των
Φύλων κα Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:
«Η Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, καταδικάζουμε
απερίφραστα κάθε μορφής Βία και Σεξουαλική παρενόχληση που ασκείται σε βάρος γυναικών, κοριτσιών και
ανδρών σε οποιοδήποτε χώρο, γιατί θίγει την τιμή, την υπόληψη και την ατομική τους ελευθερία, με βαριές
συνέπειες στη σωματική, σεξουαλική και ψυχική τους υγεία, ισοπεδώνει την οικογένεια και διαταράσσει την
κοινωνική ευημερία.
Οι μορφές βίας είναι οι ακόλουθες: Βιασμός ή εξαναγκασμός άλλου σε ανοχή γενετήσιας πράξης με χρήση
σωματικής βίας. Σεξουαλική παρενόχληση σε κάθε χώρο, Σωματική βία, Ψυχολογική βία (απειλές εκφοβισμός
λεκτικές επιθέσεις) Σεξουαλική βία ή μη συναινετικό σεξ, Ενδοοικογενειακή βία μεταξύ συζύγων ή συντρόφων νυν
και πρώην στην οικογένεια, Έμφυλη βία κατά γυναικών αλλά και ανδρών, Ακρωτηριασμός γυναικείων οργάνων,
Γυναικοκτονία (δολοφονίες γυναικών από ερωτικό σύντροφο με άσκηση βίας), Εγκλήματα τιμής, Σωματεμπορία
γυναικών ή trafficking, καταναγκαστικοί γάμοι (και ανηλίκων με εξαναγκασμό) Καταναγκστική στείρωση,
Οικονομική βία (άρνηση παροχής οικονομικών πόρων, κλοπή περιουσίας κ.λπ.), Διαδικτυακή παρενόχληση, Μη
συναινετική πορνογραφία.
Ως εκ τούτου,
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να ενεργοποιήσει όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει για την βαθμιαία
εξάλειψη του φαινομένου προβαίνοντας σε αλλαγή της κείμενης Νομοθεσίας. Οι κρατικοί μηχανισμοί είναι η ΓΓΟΙΠΙΦ
Κύριος φορέας πρόληψης και καταπολέμησης της βίας, το ΚΕΘΙ, το ΕΚΚΑ (Ν. 3106/2003), Η Ελληνική Αστυνομία με 73
σταθμούς (Π.Δ. 37/2019), το ΕΣΙΦ, Η ΕΝΠΕ, Η ΚΕΔΕ, 42 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ θα αυξηθούν σε πάνω από 200 και
γραμμή SOS 15900 για τα θύματα βίας.
Προτείνουμε:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

H κυβέρνηση να προχωρήσει στη βαθμιαία εξάλειψη των στερεοτύπων που οδηγούν στην υποβάθμιση
της γυναίκας εντάσσοντας το θέμα της Ισότητας στο αναλυτικό πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Να διατηρηθούν σε προτεραιότητα και να ενταθούν οι δράσεις για την αντιμετώπιση των
περιπτώσεων γυναικών - θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, με παράλληλη συμπλήρωση του Νομικού
πλαισίου, ώστε να προστατευθεί η οικογένεια.
Να γίνει ευρεία ενημέρωση για τη συναίνεση στη σεξουαλική πράξη, τη διαχείριση των κινδύνων από τα
θύματα, τους τρόπους προστασίας τους, για τις ποινές που προβλέπει ο Νόμος, με καμπάνια στα ΜΜΕ
και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πρόληψη του φαινομένου.
Συντονισμός και συνεκτικότητα όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, Δημόσιων και
Ιδιωτικών, των ΜΚΟ ισότητας, για την πρόληψη και αποτελεσματική προστασία των θυμάτων βίας,
γυναικών που ζητούν άσυλο, μεταναστριών κ.ά.
Η ΓΓΟΙΠΙΦ, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες Περιφέρειας και Δήμων, τα Αστυνομικά Κέντρα, οι Εισαγγελικές
Αρχές, τα Συμβουλευτικά Κέντρα, τα Κέντρα Κοινότητας, οι Υπηρεσίες Υγείας, τα Ψυχιατρεία , τα
Κέντρα Απεξάρτησης, οι Νομικές Υπηρεσίες, ο Συνήγορος του Πολίτη κ.ά. να συντονιστούν σε ένα
μνημόνιο συνεργασίας για την αρωγή των θυμάτων.
Όλες οι φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, επιχειρήσεις, τράπεζες, καταστήματα, να
εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στην κατεύθυνση της Ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
για την πρόληψη των φαινομένων έμφυλης βίας.
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7. Να γίνει κύρωση όλων των διατάξεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (Ν. 4531/2018), που είναι
το σημείο - σταθμός για την επίλυση των θεμάτων βίας.
8. Να ληφθούν ειδικά μέτρα για την εξάλειψη της βίας στον Κυβερνοχώρο, ήτοι τη διαδικτυακή
παρενόχληση του κυβερνοεκφοβισμού, που πλήττει γυναίκες και κορίτσια.
9. Να ενισχυθεί η ποινική νομοθεσία για τα εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης ειδικά σε βάρος
ανηλίκων και να αυστηροποιηθούν οι ποινές για τους δράστες αυτών των εγκλημάτων. Να σημειωθεί
εδώ ότι η πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης να τροποποιήσει τη σχετική νομοθεσία και κυρίως
τη μη παραγραφή των αδικημάτων βία και κακοποίησης, μας βρίσκει σύμφωνους.
10. Χρειάζεται η πολιτεία να φροντίσει για την κύρωση της σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.
11. Να υπάρξει κανονιστικό πλαίσιο στους χώρους εργασίας του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για την
αποτροπή των περιστατικών βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης.
12. Καλούμε σε ενεργοποίηση όλους τους φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα να λάβουν στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων τους μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης κατά των
γυναικών.
13. Καλούμε όλους τους φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις για
ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη και προστασία
των γυναικών και παιδιών που υφίστανται κακοποίηση.
14. Καλούνται όλοι οι Δημόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας να αναλάβουν
πρωτοβουλία για την πρόληψη και αποτροπή επίδοξων δραστών.
15. Καλούνται όλες οι γυναίκες που υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση ή άλλης μορφής βία να
προσφεύγουν στους ανωτέρω σχετικούς φορείς του Δήμου μας ή στη ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900».
Στην συνέχεια, το Σώμα άκουσε το ψήφισμα, που κατέθεσε ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση» κος Αντώνιος Ρεκλείτης:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου Χολαργού με αφορμή τα γεγονότα που δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες
ημέρες στέκεται δίπλα στους ανθρώπους που βρήκαν το θάρρος να αναδείξουν τη λεκτική, ψυχολογική και
σεξουαλική παρενόχληση και βία και μάλιστα σε τόσο διαφορετικούς χώρους. Η στήριξή τους είναι μια πράξη
αυτονόητη, στην οποία δεν χωρούν "ναι μεν, αλλά".
Οι καταδικαστέες και απαράδεκτες συμπεριφορές που φτάνουν μέχρι και κολάσιμες ποινικές πράξεις, την
ενδοοικογενειακή βία, τη σεξουαλική παρενόχληση, το βιασμό, ακόμα και τις δολοφονίες γυναικών, αποτελούν την
κορυφή του παγόβουνου.
Η ατομική εγκληματικότητα δεν αναπτύσσεται σε κοινωνικό κενό, αλλά στο έδαφος των αντιδραστικών,
αναχρονιστικών απόψεων για την κοινωνική θέση της γυναίκας, στο έδαφος του ατομισμού, του εγωιστικού
τρόπου ζωής, που κυριαρχούν στη σύγχρονη εκμεταλλευτική κοινωνία και διαπερνούν και τις διαπροσωπικές οικογενειακές σχέσεις.
Η βία σε βάρος γυναικών και ανδρών, οι διακρίσεις με βάση το φύλο, το χρώμα, την θρησκεία, τον σεξουαλικό
προσανατολισμό, δεν αντιμετωπίζονται ριζικά μόνο με την αναγκαία ενημέρωση και αποφασιστική καταδίκη των
περιστατικών που παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα.
Χρειάζεται γενναία κρατική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και λειτουργία κρατικών - κοινωνικών
υπηρεσιών και υποδομών για την πρόληψη της βίας και για τη στήριξη των κακοποιημένων ατόμων (ξενώνες,
τηλεφωνικές γραμμές, νομική στήριξη κ.ά.), με άμεσες προσλήψεις και πλήρη στελέχωσή τους από εξειδικευμένο
προσωπικό με μόνιμη και σταθερή εργασία, χωρίς εμπλοκή ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ.
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Καταδικάζουμε την υποκρισία της σημερινής κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων, για τη στήριξη των
θυμάτων βίας, τη στιγμή που έχουν αποδυναμώσει την προστασία των θυμάτων, ακόμα και όσων έχουν
υποστεί σεξουαλική παρενόχληση από τον εργοδότη».
Στην συνέχεια, το Σώμα άκουσε το ψήφισμα, που κατέθεσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Με
τον Νικήτα» κ.κ. Μαρία Σιώτου και Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου:
«Με αφορμή τις αποκαλύψεις για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας.
Τις τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση με αφορμή τις αποκαλύψεις στον χώρο της ιστιοπλοΐας,
του πολιτισμού, του πανεπιστημίου, του εργασιακού και του αθλητισμού εν γένει όπου υπάρχουν προϋποθέσεις για
να αναπτυχθούν αρρωστημένες ορέξεις κάνοντας κατάχρηση εξουσίας. Πέρα από τον αυτονόητο αποτροπιασμό
που προκαλούν οι σχετικές αποκαλύψεις και πέρα από το γεγονός ότι έρχονται από ανθρώπους γνωστούς και
αγαπητούς στο ευρύ κοινό, οφείλουμε να αναστοχαστούμε αλλά και να ενεργοποιηθούμε απέναντι σε ένα
φαινόμενο, του οποίου οι διαστάσεις είναι μεγαλύτερες από όσο θέλαμε να πιστεύουμε.
Σε πολλούς, αν όχι σε όλους, τους τομείς της δημόσιας ζωής και σε πολλούς, αν όχι σε όλους, τους κλάδους και
χώρους εργασίας η σεξουαλική παρενόχληση δεν φαίνεται να είναι περιθωριακό φαινόμενο. Προσβλητικές και
εκφοβιστικές συμπεριφορές, είτε συνδέονται είτε όχι, με παρενοχλητικές πράξεις διαφόρων διαβαθμίσεων και
σοβαρότητας, στιγματίζουν την καθημερινότητα πολλών - κυρίως - γυναικών αλλά και ανδρών, με μακροχρόνιες
συνέπειες στη ζωή τους και στις σχέσεις τους.
Η χώρα μας διαθέτει ένα ικανοποιητικό νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης στους
χώρους εργασίας αλλά και στο δημόσιο χώρο εν γένει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι νομικοί ορισμοί των συμπεριφορών
αυτών και συγκεκριμένοι μηχανισμοί αντιμετώπισης. Παρόλα αυτά, πολύ λίγες είναι οι περιπτώσεις που παίρνουν
το δρόμο πειθαρχικής, διοικητικής ή και νομικής αντιμετώπισης. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στο δισταγμό ή στον
φόβο των θυμάτων. Οφείλεται και στην ελλιπή ενημέρωση, αλλά και στις πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής της
νομοθεσίας και ουσιαστικής χρήσης των διαθέσιμων εργαλείων και θεσμών, που κρατούν τις περισσότερες
υποθέσεις στο σκοτάδι και τις πρωταγωνίστριες τους στη ματαίωση.
Όλοι οι φορείς, στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, καθώς και η διοίκηση σε όλες τις βαθμίδες της οφείλουν να
εντάξουν την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στις βασικές προτεραιότητές τους. Ο Δήμος μας
δεσμεύεται να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις ευαισθητοποίησης και εφαρμογής πρωτοκόλλων πρόληψης και
αντιμετώπισης περιστατικών παρενόχλησης από τους Δήμους της χώρας.
Μόνο η υιοθέτηση και γνωστοποίηση συγκεκριμένων διαδικασιών εύκολα προσβάσιμων και άμεσα
εκτελεστέων είναι ο αποτελεσματικός τρόπος αποτροπής των επίδοξων δραστών και απόδοσης αισθήματος
ασφάλειας στα πιθανά θύματα. Η πρόληψη και αποτροπή έχουν πολύ μικρότερο κόστος σε ανθρώπινο πόνο από
ό,τι η εκ των υστέρων δικαίωση και ανακούφιση της επιζήσασας. Η μακρόχρονη σιωπή, η αδιανόητη δυσκολία
γνωστοποίησης των περιστατικών ακόμα και στα πιο οικεία άτομα, το αποδεικνύει περίτρανα».
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη και τα τρία ψηφίσματα που
κατατέθηκαν (1η της Δημοτικής αρχής, 2η της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» και 3η των Δημοτικών
Συμβούλων της παράταξης «Με τον Νικήτα», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄
87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισε τα ακόλουθα:
Το 1ο ψήφισμα της Δημοτικής αρχής υπερψήφισαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Αθανασάκου Μουντάκη, Νικόλαος Κουκής, Χρυσούλα Παρίση, Μιχαήλ Υφαντής, Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου,
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, Αθανάσιος Κούτρας, Μιχαήλ Χατζής, Μιχαήλ Τράκας, Βασίλειος Σιαμάνης,
Αθανάσιος Βαλυράκης, Χρήστος Πετράκης, Βικτωρία Νικάκη, Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Άννα -
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Μαρία Τσικρικώνη, Δήμητρα Ρουφογάλη, Γεώργιος Αυγερινός, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Χαράλαμπος
Στάϊκος και Λουκάς Ρίζος.
Το 2ο ψήφισμα της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» υπερψήφισαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος
Ρεκλείτης και Γεώργιος Ρεμούνδος.
Το 3ο ψήφισμα των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Σιώτου και Χαμηλοθώρη υπερψήφισαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ. Δημήτριος Οικονόμου, Μαρία Σιώτου και Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου.
Επομένως:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Υιοθετεί το ψήφισμα που πρότεινε η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, σχετικά με
την σεξουαλική παρενόχληση και βία, το οποίο έχει ως εξής:
ΨΗΦΙΣΜΑ
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφής βίας και
σεξουαλικής παρενόχλησης που ασκείται σε βάρος γυναικών, κοριτσιών και ανδρών σε οποιοδήποτε χώρο, γιατί
θίγει την τιμή, την υπόληψη και την ατομική τους ελευθερία, με βαριές συνέπειες στη σωματική, σεξουαλική και
ψυχική τους υγεία, ισοπεδώνει την οικογένεια και διαταράσσει την κοινωνική ευημερία.
Οι μορφές βίας, όπως παρουσιάζονται στην καθημερινή μας ζωή είναι: Βιασμός ή εξαναγκασμός άλλου σε ανοχή
γενετήσιας πράξης με χρήση σωματικής βίας. Σεξουαλική παρενόχληση σε κάθε χώρο, Σωματική βία, Ψυχολογική
βία (απειλές εκφοβισμός λεκτικές επιθέσεις) Σεξουαλική βία ή μη συναινετικό σεξ, Ενδοοικογενειακή βία μεταξύ
συζύγων ή συντρόφων νυν και πρώην στην οικογένεια, Έμφυλη βία κατά γυναικών αλλά και ανδρών,
Ακρωτηριασμός γυναικείων οργάνων, Γυναικοκτονία (δολοφονίες γυναικών από ερωτικό σύντροφο με άσκηση
βίας), Εγκλήματα τιμής, Σωματεμπορία γυναικών ή trafficking, καταναγκαστικοί γάμοι (και ανηλίκων με
εξαναγκασμό) Καταναγκστική στείρωση, Οικονομική βία (άρνηση παροχής οικονομικών πόρων, κλοπή περιουσίας
κ.λπ.), Διαδικτυακή παρενόχληση, Μη συναινετική πορνογραφία.
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να ενεργοποιήσει όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει για την βαθμιαία
εξάλειψη του φαινομένου προβαίνοντας σε αλλαγή της κείμενης Νομοθεσίας.
Προτείνουμε:
1.

H κυβέρνηση να προχωρήσει στη βαθμιαία εξάλειψη των στερεοτύπων που οδηγούν στην υποβάθμιση
της γυναίκας εντάσσοντας το θέμα της Ισότητας στο αναλυτικό πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Να διατηρηθούν σε προτεραιότητα και να ενταθούν οι δράσεις για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων
γυναικών - θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, με παράλληλη συμπλήρωση του Νομικού πλαισίου, ώστε
να προστατευθεί η οικογένεια.
3. Να γίνει ευρεία ενημέρωση για τη συναίνεση στη σεξουαλική πράξη, τη διαχείριση των κινδύνων από τα
θύματα, τους τρόπους προστασίας τους, για τις ποινές που προβλέπει ο Νόμος, με καμπάνια στα ΜΜΕ
και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πρόληψη του φαινομένου.
4. Συντονισμό και συνεκτικότητα όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, Δημόσιων και
Ιδιωτικών, των ΜΚΟ ισότητας, για την πρόληψη και αποτελεσματική προστασία των θυμάτων βίας,
γυναικών που ζητούν άσυλο, μεταναστριών κ.ά.
5. Η ΓΓΟΙΠΙΦ, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες Περιφέρειας και Δήμων, τα Αστυνομικά Κέντρα, οι Εισαγγελικές
Αρχές, τα Συμβουλευτικά Κέντρα, τα Κέντρα Κοινότητας, οι Υπηρεσίες Υγείας, τα Ψυχιατρεία , τα Κέντρα
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6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

Απεξάρτησης, οι Νομικές Υπηρεσίες, ο Συνήγορος του Πολίτη κ.ά. να συντονιστούν σε ένα μνημόνιο
συνεργασίας για την αρωγή των θυμάτων.
Όλοι οι φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, επιχειρήσεις, τράπεζες, καταστήματα, να
εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στην κατεύθυνση της Ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
για την πρόληψη των φαινομένων έμφυλης βίας.
Να γίνει κύρωση όλων των διατάξεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (Ν. 4531/2018), που είναι το
σημείο - σταθμός για την επίλυση των θεμάτων βίας.
Να ληφθούν ειδικά μέτρα για την εξάλειψη της βίας στον Κυβερνοχώρο, ήτοι τη διαδικτυακή
παρενόχληση του κυβερνοεκφοβισμού, που πλήττει γυναίκες και κορίτσια.
Να ενισχυθεί η ποινική νομοθεσία για τα εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης ειδικά σε βάρος
ανηλίκων και να αυστηροποιηθούν οι ποινές για τους δράστες αυτών των εγκλημάτων. Να σημειωθεί
εδώ ότι η πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης να τροποποιήσει τη σχετική νομοθεσία και κυρίως
τη μη παραγραφή των αδικημάτων βία και κακοποίησης, μας βρίσκει σύμφωνους.
Χρειάζεται η πολιτεία να φροντίσει για την κύρωση της σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.
Να υπάρξει κανονιστικό πλαίσιο στους χώρους εργασίας του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για την
αποτροπή των περιστατικών βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης.
Καλούμε σε ενεργοποίηση όλους τους φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα να λάβουν στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων τους μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης κατά των
γυναικών.
Καλούμε όλους τους φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις για
ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη και προστασία
των γυναικών, ανδρών και παιδιών που υφίστανται κακοποίηση.
Καλούνται όλοι οι Δημόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας να αναλάβουν
πρωτοβουλία για την πρόληψη και αποτροπή επίδοξων δραστών.
Καλούνται όλα τα άτομα που υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση ή άλλης μορφής βία να
προσφεύγουν στους ανωτέρω σχετικούς φορείς του Δήμου μας ή στη ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900».

Το ψήφισμα υπερψήφισαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη, Νικόλαος Κουκής,
Χρυσούλα Παρίση, Μιχαήλ Υφαντής, Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου, Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, Αθανάσιος
Κούτρας, Μιχαήλ Χατζής, Μιχαήλ Τράκας, Βασίλειος Σιαμάνης, Αθανάσιος Βαλυράκης, Χρήστος Πετράκης,
Βικτωρία Νικάκη, Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Άννα - Μαρία Τσικρικώνη, Δήμητρα Ρουφογάλη,
Γεώργιος Αυγερινός, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Χαράλαμπος Στάϊκος και Λουκάς Ρίζος.
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Οικονόμου, Μαρία Σιώτου, Αναστασία Χαμηλοθώρη Κουγιουμτζοπούλου, Αντώνιος Ρεκλείτης και Γεώργιος Ρεμούνδος.
«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νικήτας Κανάκης, Νικόλαος Καραγιάννης και Περικλής Ζήκας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 13/2021.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας
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Τα Μέλη
Δ. Οικονόμου, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.
Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α. Βαλυράκης, Χ. Πετράκης, Β. Νικάκη, Μ.
Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Γ. Αυγερινός, Ν. Κανάκης, Ν. Καραγιάννης,
Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Κ.-Π. Τίγκας, Χ. Στάϊκος, Λ. Ρίζος, Α. Ρεκλείτης, Γ. Ρεμούνδος,
Π. Ζήκας.

