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Σήμερα την 23η  του μηνός Οκτωβρίου  του έτους  2020  ημέρα Παρασκευή, το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε  σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ,  με ώρα 

έναρξης  9:00 π.μ.,   λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων που ισχύουν στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σύμφωνα με το ΦΕΚ 4484 Β΄/11 -10-2020,  ΚΥΑ 

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.  64450 με θέμα: «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα 

προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας,  προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID -19» ,  και ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:  17299/16-10-2020  

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στα μέλη το υ, προκειμένου να γίνει συζήτηση 

και να  ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος,  ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας,  καθώς οι 

παρακάτω σύμβουλοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Αλμπαντάκης  Μιχαήλ, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη Κανακάκη Ειρήνη, 

Βογιατζή Μαρίνα,Ζερβού Νίκη,Καλλέργης Σπυρίδωνας, Κουτσογιάννης 

Χαράλαμπος, Κύρκος Αθανάσιος, Λιαδάκης Αναστάσιος,  Λυδάκης Δημήτριος, 

Λυρώνη-Πάγκαλου Χρύσα, Μαρής Ιωάννης, Μαρκογιαννάκης Μιχαήλ, Ντο υλάκης 

Ιωάννης, Ξυλούρης Μιχαήλ, Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ,Περυσινάκης 

Γρηγόριος, Πετούσης Γεώργιος -Βασίλειος-Λάρρυ, Πιτσικάκη -  Κουτσογιαννάκη 

Ευαγγελία,  Ρεράκης Γεώργιος, Σαββάκης Φίλιππος,  Φασουλάκης Γρηγόριος,  

Φτενός Ευριπίδης,  Χουστουλάκης Μιχαήλ.                         

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Τζεδάκης Δημήτριος,  Βαλτζάκης Γεώργιος,  Σαλούστρος Αριστομένης.  

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ.  

είναι παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) .  

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και  η υπάλληλος  του Δήμου Μαρία Κρητσωτάκη για 

την τήρηση των πρακτικών.  
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Στη Συνεδρίαση συμμετείχε επίσης ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΜ Γεώργιος 

Κουγιουμτζάκης προκειμένου να τοποθετηθεί επι του 1 ο υ  θέματος της ημερήσιας 

διάταξης.  

 

ΘΕΜΑ 30 :  Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις  

Τοπικές Κοινωνίες από το Δήμο Μαλεβιζίου (3/2020 απόφαση Εκτελεστικής 

Επιτροπής).  

 

Η Αντιδήμαρχος Λυρώνη Χρύσα   έλαβε το λόγο και έθεσε υπόψη του Δ.Σ.  την 

εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & 

Πολιτισμού, όπως  παρακάτω:  

«Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες 

απευθύνεται στις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρώπης, οι οποίες 

καλούνται να την υπογράψουν, να αναλάβουν δημόσια επίση μη δέσμευση για την 

προώθηση της αρχής της Ισότητας των Φύλων και να υλοποιήσουν, εντός της 

επικράτειάς τους, τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στη Χάρτα και εξειδικεύονται 

στον Οδηγό Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις 

Τοπικές Κοινωνίες.  

Η «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» 

εκπονήθηκε από το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης 

(CEMR) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  μέσω του 5ου Κοινοτικού 

Προγράμματος Δράσης για την Ισότη τα των Φύλων σε συνεργασία με πολλούς 

εταίρους,  μεταξύ των οποίων και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).  

Προς την κατεύθυνση υλοποίησης των δεσμεύσεων που διατυπώνονται στη Χάρτα, 

κάθε Δήμος και Περιφέρεια που την υπογράφει, αναλαμβάνει να καταρτίσει ένα 

Σχέδιο Δράσης για την ένταξη της ισότητας των φύλων, στο οποίο καθορίζονται οι 

προτεραιότητες, οι ενέργειες και τα μέσα για το σκοπό αυτό. Επίσης αναλαμβάνει 

να αναπτύσσει σχέσεις με όλα τα αρμόδια όργανα και φορείς στην επικράτειά του,  

για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας στην πράξη.  

Οι Δήμοι, ως βαθμίδες διακυβέρνησης που βρίσκονται σε αμεσότερη επαφή με τις 

τοπικές κοινωνίες και που, στα πλαίσια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, 

συγκεντρώνουν πλέον όλες τις αρμοδιότητες στους τομείς  φροντίδας, πρ όληψης και 

καταπολέμησης της βίας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της πρόνοιας,  αποτελούν 

το πλέον κατάλληλο πεδίο για την επίτευξη της ουσιαστικής και πραγματικής 

ισότητας των φύλων σε τοπικό επίπεδο.  
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Επομένως, στο πλαίσιο της διοίκησης των τοπικών υποθέσεώ ν τους και της χάραξης 

της πολιτικής τους, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού οφείλουν να προωθούν την ισότητα των 

φύλων και να φροντίζουν για την εφαρμογή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την 

Ισότητα των Φύλων στις  Τοπικές Κοινωνίες», καταρτίζοντας, κατόπιν 

διαβούλευσης, Σχέδια Δράσης και μεριμνώντας για την υλοποίησή τους, με τη λήψη 

μέτρων και δράσεων, που, με πρακτικούς τρόπους θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην 

καθημερινή ζωή των πολιτών.  

Αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε μία κοινωνία βασισμένη στην Ισότητα, επιβάλλεται 

να λαμβάνουμε υπόψη τη διάσταση του φύλου στις πολιτικές μας, την οργάνωση 

και τις  πρακτικές μας. Τόσο στον σύγχρονο όσο και στον κόσμο του αύριο,  η 

ουσιαστική Ισότητα των Φύλων είναι αποφασιστικής σημασίας για την οικονομική 

και την κοινωνική επιτυχία –όχι μόνο σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, αλλά και στις 

περιφέρειες, τις πόλεις και τις τοπικές κοινότητες.  

Ο Δήμος Μαλεβιζίου, υπογράφοντας τη Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις 

τοπικές κοινωνίες, δέχεται τις βασικές αρχές της Χάρτας και αναγνωρίζει  ως 

θεμελιώδεις αρχές των ενεργειών και πολιτικών του,  ότι  :   

  Η ισότητα των Φύλλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα  

  Η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών κα γυναικών στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια δημοκρατική 

κοινωνία  

  Η εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων ,  είναι αποφασιστικής σημασίας για 

την επίτευξη της Ισότητας των Φύλων.  

  Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες της 

τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης είναι απαραίτητη για την 

προώθηση της Ισότητας των Φύλων.  

  Κατάλληλα υποστηριζόμενα σχέδια και προγράμματα δράσεων αποτελούν 

απαραίτητα εργαλεία για την προώθηση τ ης Ισότητας των Φύλων.  

 

Η  Ευρωπαϊκή Χάρτα, περιλαμβάνει τριάντα (30)  Άρθρα που πραγματεύονται το 

ρόλο της αυτοδιοίκησης αναφορικά με το ζήτημα της ισότητας μεταξύ των φύλων 

στους παρακάτω άξονες:  

  Ο πολιτικός ρόλος και η πολιτική ευθύνη του Δήμου.  

  Ο ρόλος  του Δήμου ως εργοδότη.  

  Ο Δήμος ως αντιπρόσωπος υπηρεσιών.  

  Ο Δήμος ως πάροχος υπηρεσιών.  
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  Ο Δήμος ως υπεύθυνος σχεδιασμού και κανονιστικός παράγοντας.  

Ο Δήμος Μαλεβιζίου, στο πλαίσιο υπογραφής της Χάρτας για την Ισότητα των 

Φύλων στις τοπικές κοινωνίες και προκειμένου να εμπλουτίσει τις ασκούμενες 

πολιτικές του με τις  θεμελιώδεις αρχές της ισότητας των φύλων, θα προωθήσει,  μέσα 

σε επόμενο εύλογο διάστημα, τις εξής ενέργειες:  

1.  Ενεργοποίηση του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των δύο Φύλων 

στα θέματα ισότητας. Το Γραφείο σχεδιάζει,  ε ισηγείται και μεριμνά για την 

εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα των 

γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς και υποστηρίζει διοικητικά την 

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας  

2.  Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δήμου Μαλεβιζίου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/2019) με θέμα « 

Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση 

της έμφυλης βίας», η οποία θα έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης της 

εφαρμογής της Χάρτας στην επικράτεια του δήμου μας.  

Η συγκρότηση της Επιτροπής θα γίνει με απόφαση Δημοτικού συμβουλίου, με 

τις διαδικασίες, τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 

6 του ν. 4604/2019,  βάσει του οποίου προστέθηκε στο άρθρο 70 Α στον ν.  

3852/2010 (Α΄ 87).    

3.  Εκπόνηση, υιοθέτηση και εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη της 

Ισότητας των Φύλων στην κοινωνία του Μαλεβιζίου.   

Το Σχέδιο Δράσης πρέπει να εναρμονίζεται με το Στρατηγικό Σχεδιασμό και το 

5ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράση ς του Δήμου και θα καθορίζει τις 

προτεραιότητες, τις ενέργειες και τα μέσα που θα υιοθετήσει ο Δήμος για την 

Ένταξη της Ισότητας των Φύλων στις πολιτικές του.  

4.  Δράσεις σύμφωνα με την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις 

Τοπικές Κοινωνίες»:  

-  Ενίσχυση, βελτίωση και επέκταση παροχών ή/και δομών  

-  Στρατηγικές και μέτρα για την αλλαγή νοοτροπίας  

-  Προγράμματα επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης  

-  Δημιουργία δικτύων και ανάπτυξη συνεργασιών με την κοινωνία των πολιτών  

-  Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων  

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή με την 3/2020 απόφασή της  (ΑΔΑ:    ΩΩΣ0ΩΛΣ -Π7Ξ)  :   

1.  Εγκρίνει  την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων 
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στις Τοπικές Κοινωνίες, όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση.  

2.  Εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο,  όπως αποφασίσει σχετικά.  

3.  Το Δημοτικό Συμβούλιο να εξουσιοδ οτήσει  το Δήμαρχο για την υπογραφή της 

Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου Χρύσας 

Λυρώνη ,  μετά από διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερέστατα φαίνεται στο 

πρακτικό  και αφού έλαβε υπόψη  την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος 

Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, ,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

23 ΥΠΕΡ –  1 ΚΑΤΑ  

ΚΑΤΑ, ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χουστουλάκης Μιχαήλ για το λόγο ότι είναι  κατά 

της  ισότητας των δύο φύλλων και υπέ ρ της  ισονομίας.  

 

1.  Εγκρίνει  την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων 

στις Τοπικές Κοινωνίες, η οποία επισυνάπτεται  και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της  παρούσας,  σύμφωνα με την 3/2020 απόφαση  (ΑΔΑ:    ΩΩΣ0ΩΛΣ-Π7Ξ) 

της  Εκτελεστικής  Επιτροπής.   

2.  Εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την 

Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  176/2020.  

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Τα  Μέλη  

Ακριβές Απόσπασμα  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ  
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