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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                        
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                                              

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  02θσ/ 21.01.2022 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 06/2022 

Θζμα 3ο:  Εξουςιοδότθςθ Δθμάρχου για τθν υπογραφι τθσ Χάρτασ των Δικαιωμάτων για τθν 
ιςότθτα των φφλων.  

 
Στθν Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμοτικοφ Σχολείου Βζλου ςτθν Κοινότθτα Βζλου ςιμερα 
τθν 21θ του μθνόσ Ιανουαρίου θμζρα Παραςκευι του ζτουσ 2022 και ϊρα 19.30 ςυνιλκε ςε 
τακτικι μεικτι ςυνεδρίαςθ (δια ηϊςθσ και με τθλεδιάςκεψθ - εγκφκλιοσ 643 Α.Π. 69472/24-09-
2021 και 70θ εγκφκλιοσ /Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/193/οικ.24091/30-12-2021 ΥΠ.ΕΣ), το Δθμοτικό 
Συμβοφλιο φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 278/17.01.2022 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου κ. Βαςιλειου Τρωγάδθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
3852/2010 άρκρο 67 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4555/2018 ςτουσ Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ 
κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ παραβρζκθκε.   
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα δζκα επτά (17) μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                ΑΠΟΝΣΕ  
                 1.    Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ, Πρόεδροσ                                                          1. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ                                                                        
                 2.    Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ., Αντιπρόεδροσ                                 2. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                   
                 3.    Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                                                                             3. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ                          

4.    Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                   4. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                                
                 5.    δράλθσ Μιχαιλ                                                                                      5. Δθμθτρίου Μαρία 
                 6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                        6.  Βουδοφρθσ Νικόλαοσ 
                 7.    ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                        7. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ 
                 8.    Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                             8. Περρισ Νικόλαοσ 
                 9.    Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                       9. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ                                                                                     
                 10.  Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                      10. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ  
                 11.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ         
                 12.    Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ                                                                          (δεν προςήλθαν αν και 
                 13.    Πανταηισ Παναγιϊτθσ                                                                           προςκλήθηκαν νόμιμα) 
                 14.    Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ  
                 15.    Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ 
                 16.    Λιάκοσ Μιχαιλ 
                 17.    Μπιτςάκου Αςπαςία - ςυμμετείχε με τθλεδιάςκεψθ  
 
            Στθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 

      Παραβρζκθκαν  ςτθ ςυνεδρίαςθ  οι κ.κ.   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
    

                 
 

-  Ευάγγελοσ Δαγρζσ  - Πρόεδροσ  Νεράντηασ 
-  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ - Πρόεδροσ Ευαγγελίςτριασ 
-  Μπουγάσ Κων/νοσ  - Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου   
-  Μπακιρτηισ Εμμανουιλ  -  Πρόεδροσ Χαλκείου          
-  Κεχαγιάσ Περίανδροσ -  Πρόεδροσ Βοχαικοφ 
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        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 
        1.   Καλαντηισ Δθμιτριοσ           Πρόεδροσ  Στιμάγκασ       2. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Πρόεδροσ Ταρςινων 

3    Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου              4. Βαςιλείου Γεϊργιοσ        Πρόεδροσ  Βραχατίου       
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ   6. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ   Πρόεδροσ   Κρθνϊν          

        7.  Χαςαπάκθσ Αργφριοσ           Πρόεδροσ Μπολατίου      8.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ        Πρόεδροσ Σουλθναρίου    
        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ       10. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου  

 
Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 3ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Εξουςιοδότθςθ Δθμάρχου για τθν 

υπογραφι τθσ Χάρτασ των Δικαιωμάτων για τθν ιςότθτα των φφλων» και  ζδωςε το λόγο ςτθν 

Δθμοτικι Σφμβουλο κ. Καλλίρθ-Πρόεδροσ τθσ Δθμοτικισ Επιτροπισ Ιςότθτασ των Φφλων Διμου 

Βζλου Βόχασ, θ οποία ζκεςε υπόψθ των μελϊν το κάτωκι ζγγραφο : 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                         

ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                              Προς Γημοτικό σμβούλιο 

Σηλέυωνο:     2741360520                                            

Δσρωπαϊκή Υάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Σοπικές Κοινωνίες 

Η «Εςπυπαφκή Χάπηα για ηην Ιζόηηηα ηυν Φύλυν ζηιρ ηοπικέρ κοινυνίερ» εκπονήθηκε από ηο Σςμβούλιο Δήμυν 

και Πεπιθεπειών ηηρ Εςπώπηρ (CEMR) ζε ζςνεπγαζία με θοπείρ από διάθοπερ σώπερ  

(από ηην Ελλάδα ζςμμεηείσε η Κενηπική Ένυζη Δήμυν και Κοινοηήηυν Ελλάδαρ-ΚΕΔΚΕ), με ζηόσο οι Δήμοι και 

οι Πεπιθέπειερ να αναλάβοςν δέζμεςζη για ηην ένηαξη ηηρ διάζηαζηρ ηος θύλος ζηιρ πολιηικέρ  

ηοςρ. Ειδικόηεπα η Χάπηα αποηελεί ζςνέσεια ηηρ «Πόληρ ηηρ Ιζόηηηαρ», η οποία ζςνιζηά επγαλείο με  

ζηόσο ηην απεικόνιζη ηος ιδανικού ποπηπέηος μιαρ πόληρ πος λαμβάνει ςπότη ηην ιζόηηηα ηυν θύλυν  

ζε όλερ ηιρ πολιηικέρ ηηρ. Η «Εςπυπαφκή Χάπηα για ηην Ιζόηηηα ηυν Φύλυν ζηιρ ηοπικέρ κοινυνίερ»  

διαπθπώνεηαι ζε ηπία μέπη και, λαμβάνονηαρ ςπότη ηιρ απμοδιόηηηερ ηυν ηοπικών και πεπιθεπειακών  

απσών, αποηςπώνει ζςγκεκπιμένερ δεζμεύζειρ για ηην εθαπμογή Σσεδίος Δπάζηρ για ηην Ένηαξη ηηρ  

Ιζόηηηαρ ηυν Φύλυν. 

Δμνπζηνδνηψληαο ηνλ δήκαξρν, ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ  ΑΝΝΙΒΑ, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο  Υάξηαο ησλ Γηθαησκάησλ. Δπηζπκνχκε 

λα ζπκπεξηιάβνπκε έλα ζρέδην δξάζεο γηα έληαμε ηεο Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ, ζην νπνίν θαζνξίδνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο, νη 

ελέξγεηεο θαη ηα κέζα γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Η πξνψζεζε ηεο Οπζηαζηηθήο Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο θαη ζε φια ηα επίπεδα ιήςεο απνθάζεσλ θαη άζθεζεο πνιηηηθήο. Δλεκεξσζήθακε κέζσ ηεο 

Γεληθήο  Γξακκαηείαο Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ (ΓΓΙΦ), πσο εθπνλήζεθε  ην «Δζληθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Οπζηαζηηθή Ιζφηεηα 

ησλ Φχισλ 2010-2013», ην νπνίν είλαη εζληθήο εκβέιεηαο θαη ζπκπεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.  

Οη Πεξηθέξεηεο θαη νη Γήκνη, σο θνξείο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο, νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία κηαο 

δεκνθξαηηθήο θαη αλνηρηήο θνηλσλίαο, αλαιακβάλνληαο ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο ππέξ ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. Με 

ηε κεηαξξχζκηζε ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο (Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο»), νη Γήκνη ζπγθεληξψλνπλ 

πιένλ φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ζηνπο ηνκείο ηεο θξνληίδαο, ηεο πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο βίαο, ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο πξφλνηαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε Γεληθή Γξακκαηεία Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ ζπλεξγάδεηαη κε ηηο Πεξηθέξεηεο 

θαη ηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ πνιηηηθέο πνπ λα απεπζχλνληαη ζε νκάδεο γπλαηθψλ πνπ 

πθίζηαληαη δηαθξίζεηο. 
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Σν πκβνχιην ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξψπεο (CEMR), αλαγλσξίδνληαο ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ησλ Σνπηθψλ 

θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ ζηελ πξνψζεζε ηεο Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ, θαηάξηηζε ηελ «Δπξσπατθή Υάξηα γηα ηελ Ιζφηεηα 

ησλ Φχισλ ζηηο Σνπηθέο Κνηλσλίεο», ψζηε απηέο λα αλαιάβνπλ δεκφζηα δέζκεπζε ππέξ ηεο αξρήο ηεο Ιζφηεηαο ησλ 

Φχισλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο πνιηηηθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Υάξηα. Η έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ (gender 

mainstreaming) ζηηο πνιηηηθέο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ απνζθνπεί ζηε ράξαμε, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ησλ 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ, έηζη ψζηε άλδξεο θαη γπλαίθεο λα επσθεινχληαη ηζφηηκα απφ φιεο ηηο δεκφζηεο παξεκβάζεηο. 

Δίλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο γηα εκάο, σο ππνγξάθνπζα αξρή λα πξνβνχκε ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα  

πξνσζεζεί ε επίηεπμε νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ζηελ Πξάμε, θαζψο, ηφζν ζηνλ ζχγρξνλν φζν θαη ζηνλ θφζκν ηνπ αχξην, ε 

νπζηαζηηθή Ιζφηεηα ησλ Φχισλ είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ θνηλσληθή επηηπρία –φρη κφλν ζε 

επξσπατθφ ή εζληθφ επίπεδν, αιιά θαη ζηηο πεξηθέξεηεο, ηηο πφιεηο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο. 

Κιείλνληαο ζα ζέιακε λα εζηηάζνπκε ζηα εμήο: 

1.    Η Ιζφηεηα ησλ Φχισλ ζπληζηά ζεκειηψδεο δηθαίσκα 

2. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ, πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ην θαηλφκελν ησλ  

πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ θαη απνθιεηζκψλ 

3. Η ηζφξξνπε ζπκκεηνρή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ απνηειεί  

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία 

4. Η εμάιεηςε ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο  Ιζφηεηαο ησλ 

Φχισλ 

5. Η ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηνπηθήο θαη  

πεξηθεξεηαθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

6. Καηάιιεια ππνζηεξηδφκελα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα δξάζεσλ απνηεινχλ απαξαίηεηα εξγαιεία  

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ 

 

    Η Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ιζφηεηαο Φχισλ  

                                 Γήκνπ Βέινπ Βφραο  

 

                                   Καιιίξε Μαξία  

                                Γεκνηηθή χκβνπινο  

Το ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,   

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

   Εξουςιοδοτεί τον Διμαρχο Βζλου Βόχασ κ. Αννίβα Παπακυριάκο για τθν υπογραφι τθσ 

Ευρωπαϊκισ Χάρτασ για τθν Ιςότθτα των Φφλων ςτισ Τοπικζσ Κοινωνίεσ.  

 
 
 

 
Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 06/2022 

Συντάχκθκε και υπογράφεται 
 

O Πρόεδροσ        Τα Μζλθ 
Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
 
 

       ΒΑΙΛΕΙΟ  ΣΡΩΓΑΔΗ  
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