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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 3/2021
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΑ
Σήμερα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.
915/25.1.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία
δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και
επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε
συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν
τα 23 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

13

Μούκας Σωτήριος

2

Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)

14

Μουράτογλου Ιωάννης

3

Γιώγας Δημήτριος

15

Μουστάκας Γεώργιος

4

Δελής Αθανάσιος

16

Ξυλουργίδης Αντώνιος

5

Θεοδώρου Έλλη

17

Παπαδόπουλος Ελευθέριος

1

6

Θωμάς Ευάγγελος

18

Πασχάλης Αλέξανδρος

7

Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία

19

Ρυσάφης Αντώνιος

8

Καραμάνη Δήμητρα

20

Σαμλίδης Μιχαήλ

9

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία

21

Τζιάκος Δημήτριος

10

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος

22

Τσεπκεντζής Ιωάννης

11

Κίτσου Ελένη

23

Χατζόγλου Ιωάννης

12

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1

Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)

3

Ταμβίσκου Ευτυχία

2

Καραπατσούδη Ελένη

4

Τσιτσάγκας Χαράλαμπος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθέριος Παπαδόπουλος αποχώρησε από τη
συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των
Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν
τις κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι εξής:
α. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου
β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου
Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και

συμμετείχε στη

συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν
τα θέματα.
Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης,

προτάχθηκε η

συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 2o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης,
έδωσε το λόγο στην Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα, η
οποία πρότεινε να εκδοθεί ψήφισμα με αφορμή τις αποκαλύψεις για περιστατικά
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σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας, σύμφωνα με το κείμενο του ψηφίσματος της
Επιτροπής Ισότητας της ΚΕΔΕ, το οποίο ανέγνωσε και έχει ως εξής:
«Τις τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση με αφορμή τις
αποκαλύψεις στον χώρο της ιστιοπλοΐας και του αθλητισμού εν γένει. 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. Η ΚΕΔΕ 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
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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».
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις
διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει ομόφωνα
Την έκδοση ψηφίσματος, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
ΨΗΦΙΣΜΑ
Τις τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση με αφορμή τις
αποκαλύψεις στον χώρο της ιστιοπλοΐας και του αθλητισμού εν γένει. 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
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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. Η ΚΕΔΕ δεσμεύθηκε 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 ότι 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.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 3/2021
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη,
Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία,
Καραμάνη Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία,

Ακριβές απόσπασμα

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος

Έδεσσα 2.2.2021

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος,
Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος,
Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης
Μιχαήλ, Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής Ιωάννης,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά):
-

Πρόεδρο ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. Α. Ιατρίδου - Βλαδίκα
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