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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                                   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
 Από το αριθµ. 5-26/5/2021 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών, που 

περιλαµβάνει την αριθµ.5/53/2021 απόφασή του. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 
 
   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               
 Αθανάσιος Ζεκεντές         Μάϊτα Γιαννοπούλου          
 
 
                                                
                                                                              
                                                                          
                                                                                                      
                                                                                          
                                                                                
                                                                                                                          
                                                                                      
                                                                                
                                                                                                     
                                                               
                                                               
                                                                                                                             
                                                               
                                                                                                                             
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                           
                                                             
 
 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Νικόλαος Ανεστάκος 1.  Χρήστος Καλλής           
2. Μαρία Τζανακάκη 2.   Αναστάσιος  Θεοχάρης   
3. Μιχάλης Παπανικολάου 3.   Γεώργιος  Γουρνάς 
4. Παναγιώτης  Καπουκίνης 4.  Βασίλειος ∆. Κυριαζής 
5. Έλενα Κυριάκου 5.  Μαρία ∆ουµάνη   
6. Ιωάννης Μπονόβας 6.   Χρίστος Λυγδής 
7. Παγώνα ∆άρα  

8. Αντώνης Καραµίντζιος  
9. Κων/νος  Μπακανδρίτσος  
10. Κων/νος  Σούλιας               

11. Κων/νος  Ντέλιος    
12. Νικόλαος  Σωτήρχου   
13. Ανδρέας  Λουκάς  

14. Βασιλική Σίµου-Παλαιολόγου    

15. Νικόλαος Λιόλιος  

16. Βασίλειος Καρατράντος  

17. Ιωάννης  Κούρος  

18. Γιαννούλα  Πάσσα  

19. ∆ηµήτριος  Τσοχαντάρης            
20. Θωµάς  Καρατράντος    
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Ο ∆ήµαρχος Λοκρών Κος. Α. Λ. Ζεκεντές  προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
 

       Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων: 

      Απόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων: 1. Α. Μαζιώτης, , 2.. ανέλης, 3.Α. Σανιδάς, 4. Χ. Βαποράκης, 

5. Ι. Ζούλης, 6.Ι. Λιάρτης, 7. Ι. Τσαβούρογλου, 8. Α. Κατσούλης,9.Α. Λάµπρου, 10. . Κυριαζής, 11. 

Γ. Ρουµπής, 12. Σ. Σαρηγιάννης, 13.Κ. Μάρκου, 14. Χ. Κυπραίος,     

 Στην Αταλάντη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα, 26 Μαΐου 2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 µ.µ. 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθµ.12697-21/5/2021 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο σύµφωνα µε τη παρ.3 άρθρο 64 

Ν.3852/2010, και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων µελών ( 21 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από την κ. 

Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, και σε εφαρµογή των νέων προληπτικών µέτρων για την προστασία της 

δηµόσιας υγείας, για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα και µε την 18318/13-

3-2020 διευκρινιστική του υπ΄αριθ. 55 ΦΕΚ Της 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, δια 

περιφοράς,  στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του ∆ήµου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των 

πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεµάτων: 

 
Θέµα 5ο: Έγκριση της 1/3/2021 απόφασης-εισήγησης της ∆ηµοτικής Επιτροπής 

Ισότητας  ∆ήµου Λοκρών  περί Ψήφιση της «∆ηµόσιας ∆έσµευσης του ∆ήµου Λοκρών για 

Μηδενική Ανοχή στη Σεξουαλική Παρενόχληση» και του «Προγράµµατος ∆ράσης για την 

Πρόληψη και Καταπολέµηση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης». 

 
Η Κα Πρόεδρος ερχόµενη στο Θέµα της ηµερησίας διάταξης περί Έγκριση της 1/3/2021 απόφασης-εισήγησης της 

Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας  Δήμου Λοκρών  περί Ψήφιση της «Δημόσιας Δέσμευσης του Δήμου Λοκρών για Μηδενική 

Ανοχή στη Σεξουαλική Παρενόχληση» και του «Προγράμματος Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της 

Σεξουαλικής Παρενόχλησης», έδωσε το λόγο στην Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας  Δήμου Λοκρών Κα  Μαρία 

Τζανακάκη η οποία ανέφερε τα εξής: 

Με βάση την 9/113/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συγκροτήθηκε η ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας στο 
∆ήµο Λοκρών. 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4604/2019 (Α ́50) προστέθηκε στις αρµοδιότητες του τοµέα Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης, η αρµοδιότητα σχεδίασης, οργάνωσης, συντονισµού και εφαρµογής 
προγραµµάτων προώθησης της ισότητας των φύλων, σύµφωνα µε τις πολιτικές της Γενικής Γραµµατείας 
Ισότητας των Φύλων και το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ισότητα των Φύλων και πρωτοβουλιών για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων εντός των διοικητικών τους ορίων, καθώς και η εφαρµογή του εργαλείου της 
«Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» εντός των διοικητικών ορίων των 
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δήµων. Ωςεκ τούτου, και µε στόχο την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές των δήµων που 
εµπίπτουν στο φάσµα των αρµοδιοτήτων τους, θεσµοθετήθηκε η ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας σε κάθε δήµο. 
Επιπρόσθετα, µε τις διατάξεις του άρθρου 70Α του ν.3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε µε τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του ν.4604/20192(Α ́50), προβλέφθηκε η σύσταση σε κάθε δήµο ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας, ως 
συµβουλευτικό όργανο προς το δηµοτικό συµβούλιο, και παράλληλα, όπως προκύπτει από την αιτιολογική 
έκθεση τουν.4604/2019, ως συνδετικός κρίκος της Γενικής Γραµµατείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων µε την αυτοδιοίκηση για την εφαρµογή πολιτικών ισότητας, µε αποκλειστικές αρµοδιότητες 
απαριθµούµενες περιοριστικά. Η ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας έχει τις εξής αρµοδιότητες:α) σε συνεργασία µε 
την αρµόδια υπηρεσία του δήµου, συµµετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές 
του δήµου, εισηγείται και συµµετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό 
επίπεδο, β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα του δήµου, τη λήψη των αναγκαίων 
µέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής, πολιτικής 
και κοινωνικής ζωής, γ) συνεργάζεται µε την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρµόδιες, κατά 
περίπτωση, υπηρεσιακές µονάδες του δήµου και µε δοµές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο 
της προώθησης θεµάτων ισότητας των φύλων και δικαιωµάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο, δ) συνεργάζεται 
µε τις δοµές του ∆ικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και 
µε φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 

Βασικοί στόχοι του νέου Κανονισμού είναι η προσαρμογή των προβλέψεων του στο νέο νομικό πλαίσιο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, αλλά και ως συµβουλευτικό όργανο προς το δηµοτικό συµβούλιο, και παράλληλα, όπως προκύπτει 
από την αιτιολογική έκθεση τουν.4604/2019, ως συνδετικός κρίκος της Γενικής Γραµµατείας Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων µε την αυτοδιοίκηση για την εφαρµογή πολιτικών ισότητας, µε αποκλειστικές 
αρµοδιότητες απαριθµούµενες περιοριστικά. 
Η ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας µε την 1/3/2021 απόφαση της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη «Δημόσια 

Δέσμευση του Δήμου Λοκρών για Μηδενική Ανοχή στη Σεξουαλική Παρενόχληση» και του «Προγράμματος Δράσης για την 

Πρόληψη και Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης», σύµφωνα µε την οποία : 
 Η σεξουαλική παρενόχληση δεν είναι επιτρεπτή ή ανεκτή. Οι εργαζόµενοι/ες και οι πολίτες έχουν το δικαίωµα καταγγελίας 
και προτρέπονται να καταγγείλουν κάθε περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που υφίστανται από αιρετούς, 
προϊσταµένους, συναδέλφους ή άλλους πολίτες που προσέρχονται στους χώρους του δήµου ή που υποπίπτει στην 
αντίληψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  

Ο Δήμος Λοκρών δεσμεύεται να καταπολεμήσει την σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας και στους χώρους που διαθέτει 

για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να τυγχάνουν αξιοπρεπούς μεταχείρισης.  

Για το σκοπό αυτό , η Πρόεδρος εισηγείται στην Επιτροπή Ισότητας την παρούσα Δημόσια Δέσμευση, συνοδευόμενη από το 

Πρόγραμμα Δράσης για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης. Μετά την ψήφιση της από τη ΔΕΠΙΣ, η Δημόσια Δέσμευση 

θα προωθηθεί στο Δημοτικό συμβούλιο. 

                                      
 
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, την εισήγηση, την αριθ. 1/3/2021 απόφαση-εισήγηση της 
∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας (∆ΕΠΙΣ), µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: τις διατάξεις 
του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, 
 

Λαµβανοµένου υπ’ όψιν του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας και δεδοµένου ότι  
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τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταµέτρηση θετικών και αρνητικών 
ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), 
  

ΕΨΗΦΙΣΑΝ: 21 
ΝΑΙ 21 
ΟΧΙ 0 
ΛΕΥΚΟ 0 
ΑΠΕΙΧΑΝ 0 
ΠΑΡΩΝ 0 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Εγκρίνει την 1/3/2021 απόφαση-εισήγηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας  ∆ήµου Λοκρών  περί 
Ψήφισης της «∆ηµόσιας ∆έσµευσης του ∆ήµου Λοκρών για Μηδενική Ανοχή στη Σεξουαλική Παρενόχληση» 
και του «Προγράµµατος ∆ράσης για την Πρόληψη και Καταπολέµηση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης» όπως 
παρουσιάστηκε παραπάνω, και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας. 

Β) Εξουσιοδοτεί το Κο ∆ήµαρχο για τις όποιες ενέργειες. 
 

 
 

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 5/53/2021 
 

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
          Α. Ζεκεντές                       Μ. Γιαννοπούλου                 Μ. Παπανικολάου, Μ. Τζανακάκη, Ν. Ανεστάκος,                                    
                                                                                                       Ι.Μπονόβας ,Ε. Κυριάκου, Π. Καπουκίνης,   
                                                                                                       Α. Καραµίντζιος , Π. ∆άρα, Ν. Σωτήρχου, Ν. Λιόλιος , 
                                                                                                      Β. Καρατράντος , Ι.  Κούρος, Γ.  Πάσσα, ∆. Τσοχαντάρης, 
                                                                                                      Κ. Σούλιας, Α. Λουκάς, Κ. Ντέλιος, Β. Σίµου-Παλαιόλογου, 
                                                                                                      Κ. Μπακανδρίτσος, Θ.  Καρατράντος .          
                                                                                                        

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 

       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 

ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 

 

Ο Δήμος Λοκρών δεσμεύεται να καταπολεμήσει την σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας και στους χώρους 

που διαθέτει για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να τυγχάνουν 

αξιοπρεπούς μεταχείρισης. Η σεξουαλική παρενόχληση δεν είναι επιτρεπτή ή ανεκτή. Οι εργαζόμενοι/ες και οι πολίτες 

έχουν το δικαίωμα καταγγελίας και προτρέπονται να καταγγείλουν κάθε περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που 

υφίστανται από αιρετούς, προϊσταμένους, συναδέλφους ή άλλους πολίτες που προσέρχονται στους χώρους του δήμου ή 

που υποπίπτει στην αντίληψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η σεξουαλική παρενόχληση είτε από αιρετό 

είτε από εργαζόμενο συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κάθε καταγγελία θα 

αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα και απόλυτη εμπιστευτικότητα και ο Δήμος Λοκρών θα κάνει χρήση των 

σχετικών διατάξεων με στόχο την τιμωρία των δραστών.  

 

Η σεξουαλική παρενόχληση σύμφωνα με το άρθρο 2δ) Οδηγίας 2006/54, είναι «η εκδήλωση οποιασδήποτε μορφής 

ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, με σκοπό ή αποτέλεσμα την 

προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ατόμου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού 

ή επιθετικού περιβάλλοντος». 

 

Οι αιρετοί και οι υπάλληλοι του Δήμου έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν την πολιτική του Δήμου και να λαμβάνουν 

μέτρα για την συμμόρφωση όλων των εργαζομένων με αυτή. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων έχουν την ευθύνη να 

εξασφαλίζουν ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο δεν θα υφίσταται σεξουαλική παρενόχληση. Τέλος, οι εργαζόμενοι/ες 

έχουν καθήκον να συμμορφώνονται με τον Νόμο και οφείλουν να μην προβαίνουν σε πράξεις σεξουαλικής παρενόχλησης 

και να αναφέρουν στις αρμόδιες υπηρεσίες ή στα όργανα του Δήμου τυχόν πράξεις σεξουαλική παρενόχλησης που 

υποπίπτουν στην αντίληψη τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε βάρος συναδέλφων ή πολιτών που 

συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες του δήμου ή τις υπηρεσίας που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του δήμου. Τέλος, οι 

εργαζόμενοι/ες καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια αποτροπής φαινομένων όπου οι συνάδελφοί τους καθίστανται 

αντικείμενα προσβλητικής συμπεριφοράς και σεξουαλικής παρενόχλησης εντός της υπηρεσίας. 

 

Ο Δήμος Λοκρών εργάζεται για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ώστε να μη δημιουργούνται φαινόμενα κατάχρησης 

εξουσίας ανάμεσα στους εργαζόμενους των διαφορετικών επιπέδων της υπηρεσιακής ιεραρχίας, αλλά και από τους 

αιρετούς, κατάσταση που μπορεί να θεωρηθεί ευνοϊκή για την εμφάνιση περιστατικών σεξουαλικών παρενοχλήσεων.   

 


