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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 

Σήμερα Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, σε συνέχεια της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 23341/2022, 

συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, που έχει 

συγκροτηθεί με την υπ’ αριθ. 135/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Το σύνολο των μελών της επιτροπής είχε κληθεί νόμιμα, έγκαιρα και κανονικά για να μετάσχουν στη 
συνεδρίαση.  

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΑΡΠΑΤΖΑΝΗ-ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 

ΚΟΠΤΗ ΕΛΕΝΗ 

ΠΑΥΛΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΡΟΥΣΣΕΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

 
 

Απόντες ήταν οι Γιαννούλα Μάγγα, Γκαγκαρίδου Ελένη, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, Ιωαννίδης 
Εμμανουήλ, Μαρκογλου Νεκταρία, Παληκαρίδου Αναστασία, Στόγιου Φανή. 

 

Η πρόεδρος της Επιτροπής διαπιστώνοντας ότι  τα παρόντα μέλη  είναι περισσότερα από τα απόντα 
μέλη και ότι υφίσταται απαρτία, κήρυξε την έναρξη των εργασιών και ξεκίνησε η συζήτηση επί των 
θεμάτων της συνεδρίασης. Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, ως πρακτικογράφος 
ορίστηκε το μέλος Ρουσσέτη Μαγδαληνή. 
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1ο Θέμα: Εισήγηση και Συμμετοχή στην Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης  για την ένταξη της ισότητας 

των δύο φύλων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

Η πρόεδρος ανέλυσε τους λόγους που καθιστούν προτεραιότητα της Επιτροπής να προχωρήσει στην 
εν λόγω κίνηση. 

Συζητήθηκε μεταξύ των μελών ο πιθανός τρόπος συνεργασίας με δομές και υπηρεσίες του Δήμου 
κατά τη διάρκεια εκπόνησης και υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης. Ανατέθηκε στο Τμήμα Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης να ετοιμάσει προσχέδιο. 

 

Όλα τα παρόντα μέλη ψήφισαν υπέρ  στο πρώτο θέμα. 

 

2ο Θέμα: Δράση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών  

(25 Νοεμβρίου 2022) σε συνεργασία με το Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

Τα μέλη ενημερώθηκαν σχετικά με την αρμοδιότητα της Επιτροπής για τη συνδιοργάνωση 
σεμιναρίων σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης βίας και συζήτησαν σχετικά με τα συχνά περιστατικά 
κακοποίησης γυναικών καθώς και τον αυξανόμενο αριθμό των γυναικοκτονιών. 

 

Όλα τα παρόντα μέλη ψήφισαν υπέρ της υποστήριξης της δράσης. 

 

3ο Θέμα: Οργάνωση διαδικτυακής ημερίδας. 

Η πρόεδρος τόνισε τη σημασία ενημέρωσης του κοινού και συζητήθηκε η οργάνωση και άλλων 
ημερίδων με παρόμοια θεματολογία ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των θεσμικών και 
πανεπιστημιακών φορέων.  

Συγκεκριμένα συζητήθηκε η πιθανότητα συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο καθώς και με 
την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) ή την Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδας ΚΕΔΕ. 

 

Όλα τα παρόντα μέλη ψήφισαν υπέρ στο τρίτο θέμα. 

 

Με το πέρας συζήτησης των παραπάνω θεμάτων και αφού η πρόεδρος ανέγνωσε mail που απέστειλε 
η απούσα από τη συνεδρίαση κα Ζωναρέλη, διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται άλλο θέμα προς 
συζήτηση και η πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών. 

 
Το συνοπτικό πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφηκε από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη και εντός 
τριών εργάσιμων ημερών το τελικό πρακτικό αφού δακτυλογραφηθεί θα καταχωρηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου. 


