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 ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 25.5.2022 έθηαθηεο
Ππλεδξίαζεο Λν. 11/2022 ηνπ Γ.Π. ηνπ Γήκνπ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζηελ
νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα:


Δ.Ζ.Γ. ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε πξνηάζεσλ Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζόηεηαο Γήκνπ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο».
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε έθηαθηε
Ππλεδξίαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 παξ. 2 ηνπ Λ. 4555/18
(«Θιεηζζέλεο Η»), φπσο ζπκπιεξψζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 2 ηνπ Λ.
4674/20, ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε
κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 77 θαζψο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ
ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ζήκεξα ζηηο 25.5.2022,
εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 10361/12-5-2022
έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 10/2022) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ.
Γεκεηξίνπ Θαληαξέιε, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε
λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο
Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Γεκ. Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 παξ. 2 ηνπ Λ. 4555/18
(«Θιεηζζέλεο Η»).
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Ρν Ππκβνχιην ζπλεθιήζε κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αξηζ. εηζ. πξση. πξση. 9977/6-52022 αηηήκαηνο ησλ Γεκ. Ππκβνχισλ θ.θ. Αξ.Βαζηιφπνπινπ, Λ.Αλαληάδε,
Γ.Αλεκνγηάλλε, Θ.Ληάηζε, Η.Θαιακπφθε, Γ.Δκκαλνπήι, Ξ.Γξεηδειηά, Σξ.Γξεηδειηά,
Γ.Αλαγλψζηνπ, Λ.Πεξεηάθε, Γ.Δ.Γθνχκα, Η.Εαραξηάδε, Η.Νπζηακπαζίδε θαη Αι.Γνχια,
ήηνη ηνπ 1/3 θαη πιένλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π., ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»),
φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Λ. 4555/18 («Θιεηζζέλεο Η»)
θαη ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηηο φκνηεο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 2 ηνπ Λ. 4674/20.
O Γήκαξρνο : ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ
Ν Ξξφεδξνο : ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ
Ν Γξακκαηέαο : ΗΥΑΛΛΖΠ ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ
ΠΛΘΔΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ

ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ

Πηελ έθηαθηε Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνχ,
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ 30 παξφληεο
θαη 3 απφληεο, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΟΣΝΠ : ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ
ΞΑΟΝΛΡΔΠ

ΑΞΝΛΡΔΠ ________

Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο

Θνπεινύζνο Σξήζηνο
Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Ξαπαινπθά Δπηπρία

2

ΑΔΑ: 9ΨΥ246ΜΩ0Ι-Σ3Ξ

Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο
Πεξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Ξξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο :



Νη θ.θ. Ξ.Γξεηδειηάο θαη Γ.Αλαγλψζηνπ απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ κνλαδηθνχ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.

Απνπζίεο :
Ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ. Σξ. Θνπεινχζνο απνπζίαδε δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο
ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π..
Ν Ξξφεδξνο, παξφληνο ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο έθηαθηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην
1ν ζέκα Δθηφο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, ην νπνίν νκφθσλα ην Γ.Π. θαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 7 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη,
ζπκθψλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ.

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.
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1ν ΘΔΚΑ Δ.Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1ν Θέκα Δ.Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 11592/25-5-2022 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο
Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο θαη Ξξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο
γείαο ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:
ΘΔΚΑ:

«Ξξνηάζεηο

Γεκνηηθήο

Δπηηξνπήο

Ηζόηεηαο

Γήκνπ

Λέαο

Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδόλαο».
Πην πιαίζην ηνπ βαζηθνχ ζθνπνχ ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζόηεηαο ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο πνπ αθνξά ηελ ππνζηήξημε
γπλαηθψλ θαη θπξίσο γπλαηθψλ ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο θαη έκθπιεο βίαο, αιιά
θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ καο κε ηελ ΑκΘΔ ΗΑΠΗΠ, βαζηθή ζηφρεπζε απνηειεί ε
ππνζηήξημε εππαζψλ νκάδσλ.
Κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηελ Ξξφεδξν ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζόηεηαο ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο θ. Ξαπαθώζηα Αλζή, ζαο
αλαθνηλψλσ

κε

ην

παξφλ

ηηο

πξνηάζεηο

πνπ

αθνξνχλ

ζηελ

αλάπηπμε

ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζηφρνπ θαηφπηλ
ζπκθσλίαο ησλ κειψλ λα ηεζνχλ ζην Γ.Π. ,ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο.
Ζ ΑκΘΔ ΗΑΠΗΠ απφ ην 2005 ιεηηνπξγεί κε βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ παξνρή
ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ζηελ Θνηλφηεηα, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ θαη ηε δεκηνπξγία ίζσλ επθαηξηψλ θαη λέσλ πξννπηηθψλ γηα ηηο
εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Δπί ζεηξά εηψλ, έρεη ιεηηνπξγήζεη δνκέο θαη
ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, θαζψο θαη ππεξεζία ππνζηήξημεο γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο
αιιά θαη πνιιά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα αλαθνξηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα
ζηφρνπ.
Ξξνηάζεηο:
 Ιεηηνπξγία ηειεθσληθήο γξακκήο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ
άκεζε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε γπλαηθψλ ηνπ Γήκνπ καο. Ζ ηειεθσληθή γξακκή
ζα ιεηηνπξγεί δηακέζνπ ηνπ Θέληξνπ Ζκέξαο ηεο ΑκΘΔ ΗΑΠΗΠ θαη ζα ππνζηεξίδεη
κέζσ ςπρνιφγσλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ηηο σθεινχκελεο επί πελζήκεξε βάζε
θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Θέληξνπ Ζκέξαο. Ν Γήκνο ζα κπνξεί λα
επηθνηλσλήζεη επξέσο ηελ ηειεθσληθή γξακκή (site, social θιπ.), ψζηε θάζε
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γπλαίθα ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, λα γλσξίδεη πνπ κπνξεί
λα απεπζπλζεί άκεζα εθφζνλ ην έρεη αλάγθε. Ραπηφρξνλα δεηάκε λα καο
θνηλνπνηεζνχλ 3 θνκβηθά ζεκεία ηεο πφιεο, έηζη ψζηε λα αλαξηεζνχλ ζε κφληκε
βάζε παλφ πνπ ζα αλαθέξνπλ ηνλ 5ςήθην παλειιαδηθφ αξηζκφ (γξακκή SOS)
15900 θαζψο θαη ηελ ηειεθσληθή γξακκή ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ θνξέα ΑκΘΔ ΗΑΠΗΠ.
 Γηαζύλδεζε ησλ γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο ηνπ Γήκνπ κε ηε κνλάδα ζέζεσλ
κεηαβαηηθήο θηινμελίαο βξαρείαο δηάξθεηαο πνπ ιεηηνπξγεί ε ΑκΘΔ ΗΑΠΗΠ ζηε Λέα
Φηιαδέιθεηα, φπνπ νη σθεινχκελεο ζα κπνξνχλ λα δηακείλνπλ έσο ηξείο κήλεο,
φληαο ιήπηεο ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο.
 Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία απφ ηελ ΑκΘΔ ΗΑΠΗΠ Ξξνζηαηεπκέλνπ Γηακεξίζκαηνο
δπλακηθφηεηαο έμη (6) ζέζεσλ, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί σο δνκή δηακνλήο γπλαηθψλ
ζπκάησλ βίαο παξέρνληαο ζε απηέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, ςπρνθνηλσληθήο
ππνζηήξημεο θαη ελδπλάκσζεο.
 Γηελέξγεηα απφ ηελ ΑκΘΔ ΗΑΠΗΠ θαη ην δίθηπν ηεο (απφ θνξείο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν ησλ γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο θαη ηεο ππνζηήξημεο θαη
ελδπλάκσζήο

ηνπο),

ελεκεξσηηθώλ

εθδειώζεσλ

θαη

δξάζεσλ

επαηζζεηνπνίεζεο ζην Γήκν καο, απεπζπλφκελεο ζην επξχ θνηλφ, αλά ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα, αιιά θαη ζρεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ ζηνπο
επαγγεικαηίεο ηεο πφιεο.
 Αλάπηπμε πξόηαζεο απφ θνηλνχ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Σαιθεδφλαο θαη ηεο ΑκΘΔ ΗΑΠΗΠ πξνο ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε
θαη ιεηηνπξγία Μελώλα θηινμελίαο γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο, φπνπ ζα ππάξρεη
δπλαηφηεηα νιηζηηθήο ππνζηήξημεο κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ σθεινχκελσλ ζε ζρέζε
κε ηηο ππάξρνπζεο δνκέο.
Ζ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηνπ αλσηέξσ πιέγκαηνο ππεξεζηψλ είλαη κεγάιε,
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηφζν ε πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ
γπλαηθψλ, φζν θαη ε γεληθφηεξε πξνψζεζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε
φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο.
Έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ θαη γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο παξαθαιείηαη ην
Γεκνηηθό Ππκβνύιην λα απνθαζίζεη γηα :
ηε ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ θαη δνκψλ, σο κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε
παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ελδπλάκσζεο
θαη

επαγγεικαηηθήο

επαλέληαμεο

ησλ
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σθεινχκελσλ

γπλαηθψλ

αιιά

θαη
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ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ επξχ θνηλνχ πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
ππάξρνπζεο θνηλσληθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ καο.
Θαιείζηε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Αθνινχζσο έιαβαλ ηνλ ιφγν δηάθνξνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη εμέθξαζαλ ηηο
απφςεηο ηνπο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο πνπ θαηεγξάθεζαλ αλαιπηηθά ζηα πξαθηηθά ηεο
Ππλεδξηάζεσο.
Θαηφπηλ απηνχ ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην φιν ζέκα ζε ςεθνθνξία σο εηζήρζε θαη
θάιεζε ην Πψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζαλ φηη ηάζζνληαη νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ.



Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Αξ.Βαζηιφπνπινο, Λ.Αλαληάδεο, Γ.Αλεκνγηάλλεο,
Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπφθεο θαη Γ.Δκκαλνπήι (ζχλνιν 6) ππεξςήθηζαλ ηελ
ππνβιεζείζα εηζήγεζε, πιελ ηνπ ζεκείνπ 6.

Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα θαη Η.Εαραξηάδεο, ππελζπκίδνληαο ηηο ζέζεηο ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο Ι.Π. Λ.Φ.-Λ.Σ. επί ηνπ ζέκαηνο, θαη ζπγθεθξηκέλα
ππνζηεξίδνληαο ηελ δεκηνπξγία θξαηηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη
ππνδνκψλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη
γηα ηε ζηήξημε ησλ θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ (μελψλεο, ηειεθσληθέο γξακκέο
θ.α.), κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη κε
πιήξε ζηειέρσζε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε κφληκε θαη ζηαζεξή
εξγαζία ρσξίο θακία εκπινθή ΚΘΝ θαη ΘΝΗΛΠΔΞ θαζψο θαη ελεκεξσηηθά
πξνγξάκκαηα ζε ζρνιεία θαη ζρνιέο απφ επηζηεκνληθνχο θξαηηθνχο θνξείο.

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ φια ηα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία, ηελ
ππνβιεζείζα εηζήγεζε ηεο πεξεζίαο, ην άξζξν 65 ηνπ Λ. 3852/2010, ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.4604/2019 (Α΄50), ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70Α ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4604/2019
(Α΄50),
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ
(27 ΞΔΟ-3 ΘΑΡΑ ζην ζύλνιν)
(21 ΞΔΟ-9 ΘΑΡΑ σο πξνο ην ζεκείν 6 ηεο εηζήγεζεο)
Δγθξίλεη ηηο ππνβιεζείζεο απφ ηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο πξνηάζεηο γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ θαησηέξσ ππεξεζηψλ θαη δνκψλ, σο κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε
παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ελδπλάκσζεο
θαη

επαγγεικαηηθήο

επαλέληαμεο

ησλ

σθεινχκελσλ

γπλαηθψλ

αιιά

θαη

ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ επξχ θνηλνχ πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
ππάξρνπζεο θνηλσληθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο θαη
κε ηελ ΑκΘΔ ΗΑΠΗΠ, σο εμήο:
 Ιεηηνπξγία ηειεθσληθήο γξακκήο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ
άκεζε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε γπλαηθψλ ηνπ Γήκνπ καο. Ζ ηειεθσληθή γξακκή
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ζα ιεηηνπξγεί δηακέζνπ ηνπ Θέληξνπ Ζκέξαο ηεο ΑκΘΔ ΗΑΠΗΠ θαη ζα ππνζηεξίδεη
κέζσ ςπρνιφγσλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ηηο σθεινχκελεο επί πελζήκεξε βάζε
θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Θέληξνπ Ζκέξαο. Ν Γήκνο ζα κπνξεί λα
επηθνηλσλήζεη επξέσο ηελ ηειεθσληθή γξακκή (site, social θιπ.), ψζηε θάζε
γπλαίθα ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, λα γλσξίδεη πνπ κπνξεί
λα απεπζπλζεί άκεζα εθφζνλ ην έρεη αλάγθε. Ραπηφρξνλα δεηάκε λα καο
θνηλνπνηεζνχλ 3 θνκβηθά ζεκεία ηεο πφιεο, έηζη ψζηε λα αλαξηεζνχλ ζε κφληκε
βάζε παλφ πνπ ζα αλαθέξνπλ ηνλ 5ςήθην παλειιαδηθφ αξηζκφ (γξακκή SOS)
15900 θαζψο θαη ηελ ηειεθσληθή γξακκή ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ θνξέα ΑκΘΔ ΗΑΠΗΠ.
 Γηαζύλδεζε ησλ γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο ηνπ Γήκνπ κε ηε κνλάδα ζέζεσλ
κεηαβαηηθήο θηινμελίαο βξαρείαο δηάξθεηαο πνπ ιεηηνπξγεί ε ΑκΘΔ ΗΑΠΗΠ ζηε Λέα
Φηιαδέιθεηα, φπνπ νη σθεινχκελεο ζα κπνξνχλ λα δηακείλνπλ έσο ηξείο κήλεο,
φληαο ιήπηεο ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο.
 Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία απφ ηελ ΑκΘΔ ΗΑΠΗΠ Ξξνζηαηεπκέλνπ Γηακεξίζκαηνο
δπλακηθφηεηαο έμη (6) ζέζεσλ, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί σο δνκή δηακνλήο γπλαηθψλ
ζπκάησλ βίαο παξέρνληαο ζε απηέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, ςπρνθνηλσληθήο
ππνζηήξημεο θαη ελδπλάκσζεο.
 Γηελέξγεηα απφ ηελ ΑκΘΔ ΗΑΠΗΠ θαη ην δίθηπν ηεο (απφ θνξείο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν ησλ γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο θαη ηεο ππνζηήξημεο θαη
ελδπλάκσζήο

ηνπο),

ελεκεξσηηθώλ

εθδειώζεσλ

θαη

δξάζεσλ

επαηζζεηνπνίεζεο ζην Γήκν καο, απεπζπλφκελεο ζην επξχ θνηλφ, αλά ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα, αιιά θαη ζρεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ ζηνπο
επαγγεικαηίεο ηεο πφιεο.
 Αλάπηπμε πξόηαζεο απφ θνηλνχ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Σαιθεδφλαο θαη ηεο ΑκΘΔ ΗΑΠΗΠ πξνο ηελ Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε
θαη ιεηηνπξγία Μελώλα θηινμελίαο γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο, φπνπ ζα ππάξρεη
δπλαηφηεηα νιηζηηθήο ππνζηήξημεο κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ σθεινχκελσλ ζε ζρέζε
κε ηηο ππάξρνπζεο δνκέο.

Ζ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηνπ αλσηέξσ πιέγκαηνο ππεξεζηψλ είλαη κεγάιε,
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηφζν ε πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ
γπλαηθψλ, φζν θαη ε γεληθφηεξε πξνψζεζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε
φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο.
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Ζ Απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 47/2022.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί.
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.

Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΡΝ Γ.Π.

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ

ΗΥΑΛΛΖΠ ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ

ΡΑ ΞΑΟΝΛΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ Γ.Π.
Γεσξγακιήο Ιχζζαλδξνο
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Ξαπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθφιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Πεξεηάθεο Ληθφιανο
Γθνχκα Γαλάε-Δχα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία
Γνχιαο Αιέμαλδξνο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ

Ιεβαληή Δκκαλνιία
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Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο
Ξξφεδξν Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο θ. Αλζή Ξαπαθψζηα
Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο θαη Ξξναγσγήο ηεο
Γεκφζηαο γείαο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκ. Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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