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Ο ΔΗΛΑΡΥΟ ΑΘΗΜΑΘΩΜ  
 

Έρνληαο ππόςε:  
1. Τα άξζξα 58, παξ. 1 πεξ.γ θαη 59 ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο  
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 
Α'  87/2010)   
2. Τε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, ν νπνίνο εγθξίζεθε  
κε ην άξζξν πξώην ηνπ Λ.3463/2006 (ΦΔΘ Α' 114/8-6-2006).  

3. Τνλ Νξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (Απνθάζεηο  
99128/32001/19-12-2018 & 95172/3o913/19-12-2018 ηνπ Σπληνληζηή  
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, ΦΔΘ Β' 5713/19-12-2018), όπσο ηξνπνπνηήζεθε  
θαη ηζρύεη.  

4. Τα ππ' αξηζ. 218976/25/8/2019 θαη 221909/29/8/2019 Ξξσηόθνιια Νξθσκνζίαο  
Γεκάξρνπ, Γεκνηηθώλ Σπκβνύισλ, Ξξνέδξσλ θαη Σπκβνύισλ ησλ Γεκνηηθώλ  
Θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.   

5. Τα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2011 (ΦΔΘ 
Β'  3465 28-12-2012) γηα ην Γήκν Αζελαίσλ, ζύκθσλα κε ηα νπνία ν πιεζπζκόο 
ηνπ  αλέξρεηαη ζηνπο 664.046 θαηνίθνπο.  

6. Τηο ππ' αξηζκ.πξση.217619/31-8-2021 (ΑΓΑ: 9ΘΜΚΨ6Κ-ΨΦΕ) θαη 240014/22-9-
2021 (ΑΓΑ: ΦΥΔ9Ψ6Κ-ΘΙΘ)πξνγελέζηεξεο απνθάζεηο καο. 
7. Τελ αλάγθε εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.  

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ 

Τξνπνπνηνύκε θαη ζπκπιεξώλνπκε ηηο σο άλσ ππ’ αξηζ. πξση. 217619/31-8-2021 

(ΑΓΑ: 9ΘΜΚΨ6Κ-ΨΦΕ) θαη 240014/22-9-2021 (ΑΓΑ: ΦΥΔ9Ψ6Κ-ΘΙΘ) πξνγελέζηεξεο 

απνθάζεηο καο σο εμήο: 

 

Σηελ κ. Αικαηερίνη Δημηηριάδου - Γκαγκάκη ηου Γεωργίου, Αληηδήκαξρν 
Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη Θνηλσλίαο ησλ Ξνιηηώλ, κεηαβηβάδνπκε ηελ άζθεζε 
ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γηεύζπλζεο Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο όπσο νξίδνληαη ζηνλ 
Ν.Δ.Υ. ηνπ Γήκνπ, πιελ ηνπ Τκήκαηνο Υπνζηήξημεο θαη Θνηλσληθήο Έληαμεο 
Κεηαλαζηώλ θαη Ξξνζθύγσλ θαη από ην Τκήκα Ξνιηηηθώλ Ηζόηεηαο θαη 
Αληηκεηώπηζεο Γηαθξίζεσλ κεηαβηβάδνπκε ηελ αξκνδηόηεηα λα ζρεδηάδεη, 
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αλαπηύζζεη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη 
πνιηηηθώλ ηζόηεηαο γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ησλ ςπρνθνηλσληθώλ θαη 
νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ επάισησλ νκάδσλ, λα παξέρεηαη ςπρνθνηλσληθή 
ζηήξημε, λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη λνκηθή βνήζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηθεγνξηθνύο 
ζπιιόγνπο θαη ελεκέξσζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, 
εμαξηεκέλα άηνκα θαη άιιεο επάισηεο νκάδεο,ηεο παξνρήο θνηλσληθήο, 
ςπρνινγηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη ηηο 
νηθνγέλεηέο ηνπο, ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ ώζηε λα ιεηηνπξγεί σο 
Θέληξν Ξιεξνθόξεζεο θαη παξαπνκπήο πξνο άιια αξκόδηα όξγαλα, θνξείο θαη 
Υπεξεζίεο, ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνιηηηζηηθνύ θαη ελεκεξσηηθνύ 
ραξαθηήξα πνπ αθνξνύλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ή 
Υπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ηελ νξγάλσζε ή ζπκκεηνρή ζε εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα (κε 
ζέκαηα ηελ Αλαπεξία - Ξξνζβαζηκόηεηα-Δπαηζζεηνπνίεζε θ.ιπ.), ηελ πινπνίεζε 
Καζεηεηώλ - Ξξαθηηθήο Άζθεζεο (καζεηέο ησλ Θέληξσλ Θαηάξηηζεο ΑΚΔΑ), 
ηεζπλεξγαζία κε θνξείο πνπ πινπνηνύλ Δζληθά ή Δπξσπατθά Ξξνγξάκκαηα γηα 
ΑΚΔΑ,  λα εηζεγείηαη πξνο ηνπο θνξείο γηα ηελ πξόζβαζε ησλ αηόκσλ ζηνπο 
ρώξνπο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο θαη πνιηηηζκνύ, λα πξνσζεί ηελ ηζόηεηα ησλ 
επθαηξηώλ θαη εληζρύεη ηηο πξσηνβνπιίεο ζπιινγηθώλ θνξέσλ γηα άηνκα κε 
αλαπεξίεο, λαζπκκεηέρεη ζε επηηξνπέο θαη δίθηπα ζπλεξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ 
ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα εμαξηεκέλα άηνκα (πγεία, αζηεγία, θ.α.), λα 
δηνξγαλώλεη δξάζεηο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο θαη ηεο ηνπηθήο 
θνηλσλίαο ζε ζέκαηα εμαξηήζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Απηνηειέο Τκήκα Γηεζλνύο 
Σπλεξγαζίαο θαη Γεκ. Σρέζεσλ, λαππνζηεξίδεη ηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Υγείαο θαη 
Αληηκεηώπηζεο ησλ Δμαξηήζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ παξέρνληαο 
πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ ζηνλ ηνκέα απηό, 
λαζπλεξγάδεηαη κε ηα Θέληξα Ξξόιεςεο ησλ Δμαξηήζεσλ θαη Ξξναγσγήο ηεο 
Χπρνθνηλσληθήο Υγείαο «Αζελά Υγεία», ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηηο κε 
θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο απεμάξηεζεο. 

Δπίζεο, κεηαβηβάδνπκε ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζηα Ξξνγξάκκαηα ΤΔΒΑ, 
“Σηέγαζε θαη Δξγαζία” ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ΔΣΞΑ γηα δηεπξπκέλα Θέληξα 
Θνηλόηεηαο θαζώο θαη ηελ πξναγσγή ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Θνηλσλία ησλ Ξνιηηώλ 
θαη ηε ζηήξημε ησλ δξάζεσλ κε ηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο, ηηο νκάδεο, ηνπο θνξείο 
θαη ζπιιόγνπο. Τηο αξκνδηόηεηεο ηεο ΑληηδεκάξρνπΘνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη 
Θνηλσλίαο ησλ Ξνιηηώλ, όηαλ απηή απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αζθεί ε Αληηδήκαξρνο κα 
Άννα Ροκοθύλλου ηου Υρήζηου. 
 

Σηελ κα Άννα Ροκοθύλλου ηου Υρήζηου, Αληηδήκαξρν Ξνιηηηθώλ Ηζόηεηαο, 
Αληηκεηώπηζεο Γηαθξίζεσλ θαη Έκθπιεο Βίαο, κεηαβηβάδνπκε ηελ άζθεζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ Τκήκαηνο Ξνιηηηθώλ Ηζόηεηαο θαη Αληηκεηώπηζεο Γηαθξίζεσλ ηεο 
Γηεύζπλζεο Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαζώο θαη ηνπ Μελώλα Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο 
θαη ησλ Ξαηδηώλ ηνπο, πιελ ησλ σο άλσ αλαθεξόκελσλ. Σπγθεθξηκέλα, 
κεηαβηβάδεηαη ε αξκνδηόηεηα λα παξέρεηαη ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε, λνκηθέο 
ζπκβνπιέο θαη λνκηθή βνήζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο θαη 
ελεκέξσζε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο γπλαίθεο πνπ ρξήδνπλ αλάινγεο ζηήξημεο, 
λα ζρεδηάδεη, ζπληνλίδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη 
δξάζεσλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ ηζόηεηα γπλαηθώλ θαη αλδξώλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο 
αξκνδηνηήησλ ζην Γήκν κε ζηόρν ηελ εθαξκνγή ηεο «Δπξσπατθήο Φάξηαο γηα ηελ 
Ηζόηεηα ησλ Φύισλ ζηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε» πνπ έρεη πηνζεηήζεη ν Γήκνο, λα 
αλαιακβάλεη δξάζεηο γηα ηελ πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ 
γπλαηθώλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνύ Μελώλα γηα γπλαίθεο 
ζύκαηα βίαο, λα αλαπηύζζεη ζπλεξγαζίεο κε ηηο ινηπέο δνκέο ζπκβνπιεπηηθήο θαη 
θηινμελίαο γηα γπλαίθεο πνπ πθίζηαληαη βία, λα αλαπηύζζεη δξάζεηο 
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επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθώλ ζηεξενηύπσλ κε βάζε ην 
θύιν θαη ππνζηεξίδεη ζπκβνπιεπηηθά γπλαίθεο πνπ πθίζηαληαη πνιιαπιέο 
δηαθξίζεηο, λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ ελαξκόληζε επαγγεικαηηθώλ θαη 
νηθνγελεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ησλ αλδξώλ θαη ησλ γπλαηθώλ θαη ηελ πξνώζεζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθώλ ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή θαη εηδηθόηεξα ζηα 
θέληξα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, λακειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή 
πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ, πνπ ελζσκαηώλνπλ ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ θαη ηε 
ιήςε ζεηηθώλ κέηξσλ ππέξ ησλ γπλαηθώλ ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ ζηα εζληθά θαη 
ζπγρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα, λαπιεξνθνξεί θαη ελεκεξώλεη ηνπο πνιίηεο 
κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
γπλαηθώλ θαη νξγαλώλεη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ζηα ζρνιεία, ηνπο παηδηθνύο 
ζηαζκνύο θαη άιιεο θνηλσληθέο δνκέο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο 
ηνπ Γήκνπ θαη ηα Λνκηθά Ξξόζσπα, λα ππνζηεξίδεη ηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο 
Ηζόηεηαο ησλ Φύισλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ παξέρνληαο πιεξνθνξίεο θαη 
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ ζηνλ ηνκέα απηό.Τηο αξκνδηόηεηεο 
ηεο Αληηδεκάξρνπ Ξνιηηηθώλ Ηζόηεηαο, Αληηκεηώπηζεο Γηαθξίζεσλ θαη Έκθπιεο 
Βίαο, όηαλ απηή απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αζθεί ε Αληηδήκαξρνο κ. Αικαηερίνη 
Δημηηριάδου - Γκαγκάκη ηου Γεωργίου. 
 

 

Δ. Θαηά ηα ινηπά ηζρύνπλνη ηξνπνπνηεζείζεο απνθάζεηο καο κε αξηζ. 

πξση.217619/31-8-2021 (ΑΓΑ: 9ΘΜΚΨ6Κ-ΨΦΕ)θαη 240014/22-9-2021 (ΑΓΑ: 

ΦΥΔ9Ψ6Κ-ΘΙΘ), σο έρνπλ.  

 

Ζ παξνύζα λα δεκνζηεπηεί κία θνξά ζε εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο πξσηεύνπζαο  ηνπ 

Λνκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 59 παξ.5 ηνπ Λ. 3852/2010, σο ηξνπνπνηεζέλ ηζρύεη, 

λα αλαξηεζεί ζηελ ΓΗΑΥΓΔΗΑ, ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηνλ πίλαθα  αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Γήκνπ. 

 

 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ ΑΘΗΜΑΘΩΜ 

ΙΩΜΣΑΜΣΘΜΟ Π. ΛΠΑΙΟΓΘΑΜΜΗ  

Θνηλνπνίεζε:  

1. Γξαθείν Γεκάξρνπ   

2. Ξξόεδξν Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ   

3. Όινπο ηνπο Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο   

4. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα   

5. Όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο, Τκήκαηα θαη Γξαθεία   

6. Λνκηθά Ξξόζσπα Γήκνπ Αζελαίσλ   

7. Σηνπο αλαθεξόκελνπο 
 

ΑΔΑ: ΨΙ8ΟΩ6Μ-71Δ


		2021-12-08T12:02:29+0200
	Athens




