
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24ης   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

ΘΕΜΑ Παρουσίαση του έργου 
της Δ.ΕΠ.ΙΣ-κατευθύνσεις και 
προτάσεις για την εκπόνηση 
Σχεδίου Δράσης έως τη λήξη 
της θητείας αυτής 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  Νο 2 

 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:6     ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 2 

 
   Στο  Δημοτικό κτίριο της Δημοτικής κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) 
Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1,  σήμερα  την 24η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη   και 
ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  το Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Δημοτικής 
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (ΔΕΠΙΣ), κατόπιν της  αριθ. Πρωτ.131124/17.11.2021 
πρόσκλησης της κ Προέδρου  του σώματος παρόντων-απόντων των μελών  ως  
ακολούθως:  
 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ 

1. ΘΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2. ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ                  ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

3. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ                      ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

4. ΨΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                              ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

5. ΒΙΔΑΛΗ ΧΑΡΑ                                ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

6. ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                    ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

7. ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ- 

8. ΓΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                        ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ- 

 
           Στην τακτική συνεδρίαση αυτή είχαν κληθεί νόμιμα όλα τα Μέλη, 
πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία της Προέδρου κ. Χρυσούλας Θάνου  και  
παρίστατο  τα παραπάνω τακτικά Μέλη και τα αναπληρωματικά Μέλη : 
 
.κ. Σκιαδοπούλου Γεωργία,  Δημοτική Σύμβουλος, Πολιτική εκπρόσωπος -Υπεύθυνη 
στο ΚΕΠ Υγείας , Πρόεδρος του Ν.Π με την Επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β 
βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης  Υμηττού, αναπληρώτρια της Προέδρου. 
 κ.  Ανδρουλάκης Ανδρέας, Δημοτικός Σύμβουλος  αναπληρωτής της κ Ρούσσου 
Καλιρρόης εκπρόσωπος  Δημοτική Σύμβουλος των Δημοτικών παρατάξεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Βροντάς Κων/νος εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου 
αναπληρωτής της κ Χριστινάκη Όλγα 
κ. Μανώλη Κων/να,Εμπειρογνώμονας Δημότης ,αναπληρώτρια της κ.Ψιλού 
 
       Η κα. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 8 Μελών 
παρίστανται  6  τακτικά, κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης  εισηγούμενη το 
2o θέμα   της Η/Δ   και  εξέθεσε τα  εξής: 
 
κκ. Συνάδελφοι, 

Οι βασικές προτάσεις για την εκπόνηση του έργου της Δ.ΕΠ.ΙΣ είναι: 

• Δημιουργία συμβουλευτικού κέντρου για γυναίκες θύματα έμφυλης βίας  

• Δημιουργία διαδημοτικού ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. 



Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη καλεσμένη κα ΒΙΚΕΝΤΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ , γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων ΤΗΣ Ν.Δ,  
η οποία χαιρέτησε τα Μέλη και δήλωσε ότι θα είναι αρωγός στη Δ.ΕΠ.ΙΣ 

 
Στη συνέχεια τα τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη τοποθετήθηκαν ως εξής:  

 
  Η κα ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,  Δημοτική Σύμβουλος, Πολιτική 
εκπρόσωπος -Υπεύθυνη στο ΚΕΠ Υγείας , Πρόεδρος του Ν.Π με την Επωνυμία 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης  Υμηττού, 
αναπληρώτρια της Προέδρου, απηύθυνε χαιρετισμό ,  έκανε σύντομο απολογισμό της 
προηγούμενης θητείας της Δ.ΕΠ.ΙΣ και αναφέρθηκε στα προβλήματα που έφερε ο 
covid στις ανθρώπινες σχέσεις και στην ενδοοικογενειακή βία . 

Η κα ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ, Δημοτική Σύμβουλος εκπρόσωπος των δημοτικών 
παρατάξεων του Δημοτικού συμβουλίου,  χαιρέτησε τα Μέλη και αναφέρθηκε στο θέμα 
της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας ,  στο θέμα του οικογενειακού 
δίκαιου,  καθώς και στο bulling στα σχολεία.    

Η κα ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ , με την ιδιότητα της εμπειρογνώμονα δημότη, 
αναπληρώτρια του τακτικού Μέλους κας Ψιλού Ελένης, η οποία αφού χαιρέτησε τα 
Μέλη ,πρότεινε δημόσιες ομιλίες από ειδικούς ,όπως ο κος Σούρας Ψυχίατρος. 

Η κα ΒΙΔΑΛΗ ΧΑΡΑ, εκπρόσωπος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος- Παράρτημα 
Δάφνης, απηύθυνε χαιρετισμό και αναφέρθηκε στο έργο της Ένωσης Γυναικών 
Ελλάδος παρ. Δάφνης( Ε.Γ.Ε) .Πρότεινε ομάδα παρέμβασης στα σχολεία με θέμα το 
σεβασμό ανάμεσα στα δύο φύλα. 

Η κα ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ. ΟΛΓΑ, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του 
Δήμου,  απηύθυνε  χαιρετισμό στα Μέλη της Επιτροπής και αναφέρθηκε στη θέση της 
γυναίκας σε θέσεις ευθύνης και σε ενασχόληση με τα κοινά. Δήλωσε ότι  ο δείκτης 
ισότητας  στην Ελλάδα είναι χαμηλά.  Επίσης πρότεινε  τη διεύρυνση του ωραρίου 
λήψης  RAPID test  των μαθητών στη Δομή Υγείας του τοπικού Ιατρείου Υμηττού , για 
να διευκολυνθούν οι εργαζόμενες  Μητέρες  

Ο κος ΒΡΟΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ένωσης 
Συλλόγων Γονέων του Δήμου, χαιρέτησε τα  Μέλη και αναφέρθηκε στα σχολεία ,στην 
ενημέρωση γονέων και μαθητών για την ισότητα των φύλων ,με ομιλίες από ειδικούς, 
καθώς και  από εκπροσώπους από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, αρμόδιους στα 
θέματα της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας. 

Η κα ΨΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, με την ιδιότητα της εμπειρογνώμονα δημότη, απηύθυνε 
χαιρετισμό ,αναφέρθηκε στις επιτυχημένες  δράσεις  της Δ.ΕΠ.ΙΣ  με την προηγούμενη 
διοίκηση . Ειδικότερα αναφέρθηκε  στην  7ηέκθεση γελοιογραφίας στον Υμηττό  με 
θέμα  την ισότητα των φύλων  και την έμφυλη βία  που έγινε υπό την αιγίδα του Δήμου 
Δάφνης Υμηττού και  το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ,  με συντονιστή  της οργανωτικής Επιτροπής τον  
κ Κάλτσα Ιωάννη από το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ . Πρότεινε δράσεις στα σχολεία με σκοπό τη 
μείωση των στερεοτύπων σε σχέση με το ρόλο των φύλων. Επίσης  αναφέρθηκε στο 
γλωσσικό σεξισμό , τόσο στη καθημερινή όσο και στην επίσημη γλώσσα καθώς και 
στα διοικητικά έγγραφα. 

Ο κος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ, με την ιδιότητα του αναπληρωτή 
εκπροσώπου των δημοτικών παρατάξεων, χαιρέτησε τα Μέλη, αναφέρθηκε στην 
έκθεση γελοιογραφίας που είχε γίνει με συντονιστή τον κ Κάλτσα  και πρότεινε να γίνει 
μια νέα  έκθεση γελοιογραφίας από τους μαθητές των σχολείων ,με θέμα την ισότητα 
των φύλων. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

    Αφού άκουσε την εισήγηση της κ. Προέδρου , άκουσε τις απόψεις και τις 
τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., έλαβε  γνώση του περιεχομένου όλων των 
εγγράφων του  σχετικού φακέλου, την υπ. αριθμ.69/2021   Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού σχετικά με τη συγκρότηση της Δημοτικής  Επιτροπής 
Ισότητας, τα άρθρα 75 παρ. Ι του ν.3463/2006(Κ.Δ.Κ), του άρθρου 6 του ν. 
4604/2019(Α΄50) και του άρθρου 70Α του ν.3852/2010(Α΄50) σχετικά με τη σύσταση 
της επιτροπής ισότητας , τον ορισμό Προέδρου ,τακτικών και αναπληρωματικών 



μελών και τον οδηγό της Ευρωπαϊκής  Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές 
Κοινωνίες, μετά από διαλογική συζήτηση σκέφθηκε και 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Αποδέχεται τις προτάσεις που ετέθησαν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής , ως 
αναφέρονται άνωθεν  και θα εργαστεί για την εκπόνησή  τους . 
 
 
 Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στην κ. Πρόεδρο. 
 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη 
συνεδρίαση  ως εξής : 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΑΝΟΥ      ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ 

      ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ 

      ΒΙΔΑΛΗ ΧΑΡΑ 

      ΨΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

      ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΑΝΟΥ     

 
  
 

  

   

   

   

 

 
 

  

  

  

  

  

  

    

      

  
  
 

   
  

              

 


