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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  31/08/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρόδου 

 

Αριθ. Πρακτικού: 20/31-08-2021    Αριθ. Απόφασης: 169 / 2021 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 31η Αυγούστου  του  2021  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17.30 το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση  στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, σύμφωνα 
με τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου 
Εσωτερικών και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την 
παρ.3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. 

οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),καθώς και την ΚΥΑ 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το 
άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή 
περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που 

συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία 
διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης 

των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου» και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. 
πρωτ. 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 
Καμπουράκη. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/43377/26.08.2021  έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 95 του Ν.3463/2006. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -

Αντιδήμαρχος 

28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος   
29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 
31.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-  
   Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
33.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 34.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

–Αντιδήμαρχος 
 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 37.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  38.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
39.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ  

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  41.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος 

Δ.Σ. 
42.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

19.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  

43.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 44.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής  

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

  22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -     
  Αντιδήμαρχος    

 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 4.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 5.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

3.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

 
Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου.  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα τέσσερις (44), ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 

 
Θ Ε Μ Α 14: Έγκριση Πρωτοκόλλου συνεργασίας κατά της έμφυλης & 

ενδοοικογενειακής βίας Ρόδου. 
 
 Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για Θέματα Ισότητας και Οικολογίας κα Ευδοκία   

Αποστολίδη - Πάττα εισηγούμενη το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. 
1327/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου η οποία έχει ως 

εξής: 
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Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου συνεργασίας  κατά της έμφυλης & 

ενδοοικογενειακής βίας  Ρόδου 
 
Στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη ο Στόχος 5 αφορά την Ισότητα των Φύλων και τη χειραφέτηση όλων των 
γυναικών και των παιδιών. Ενώ ο κόσμος έχει σημειώσει πρόοδο στα θέματα αυτά, με 

τους Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας του ΟΗΕ, οι γυναίκες, τα παιδιά και οι έφηβοι/ες 
συνεχίζουν να υφίστανται τις διακρίσεις και τη βία σε κάθε γωνιά του κόσμου. 
Καταπολεμώντας τα έμφυλα στερεότυπα, τις διακρίσεις και τη βία και παρέχοντας στις 

γυναίκες, τα παιδιά και τους εφήβους ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην 
υγειονομική περίθαλψη, στην αξιοπρεπή εργασία καθώς και ισότιμη εκπροσώπηση στις 

διαδικασίες λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, ενισχύονται οι βιώσιμες 
οικονομίες, παρέχοντας οφέλη στις κοινωνίες και στην ανθρωπότητα συνολικά. 

 
Σκοπός του συγκεκριμένου Πρωτοκόλλου αποτελεί η δημιουργία ενός πλαισίου 
συνεργασίας και διασύνδεσης, με τη μορφή δικτύου διαφόρων ενδιαφερόμενων 

μερών (δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ιδρυμάτων, ΜΚΟ, σωματείων, κα) και 
συγκεκριμένα των: 

1. Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου, 
2. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  
3. Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  

4. Κοινωνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου,  
5. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου,  

6. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου,  
7. Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου -Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  
8. Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε και  

9. Φιλότιμο Ίδρυμα 
 

Στόχοι του δικτύου είναι η από κοινού:  
 Ανάληψη Σχεδιασμού πολιτικών, εργαλείων και δράσεων  
 Υλοποίηση πρωτοβουλιών με κάθε πρόσφορο μέσο, παρέμβαση και μέτρο   

 Συνεργασία για την πρόληψη και αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων, των 
πολλαπλών διακρίσεων και της βίας 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων όσων σχετίζονται με τη γυναίκα και το 
παιδί 

Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν τη συνεργασία, απευθυνόμενα στην κοινότητα, σε 
υποομάδες και σε ατομικές περιπτώσεις:  

α) σε επίπεδο Πρόληψης με στόχο την αποφυγή επικίνδυνων συμπεριφορών,  την 
ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση και τη μείωση της βλάβης που συνδέεται με τα 
θέματα έμφυλων στερεοτύπων, πολλαπλών διακρίσεων και κάθε μορφής βίας 

β) σε επίπεδο Παρέμβασης με στόχο την ασφάλεια, την προστασία και την ψυχική 
ανθεκτικότητα  των γυναικών, των παιδιών και των εφήβων.  

 
Το Πρωτόκολλο δεν εμπεριέχει ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας, δικαιώματα πρώτης 
προτίμησης, ούτε οικονομικής φύσης δεσμεύσεις. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από  

το παρόν Πρωτόκολλο είναι: α.) η σταθερή συνεργασία των μερών και β.) η αναφορά 
και η δημοσιοποίηση της εν λόγω συνεργασίας με τα ονόματα των μερών στις 

περιπτώσεις υλοποίησης κοινών δράσεων. Τα συμβαλλόμενα μέρη  συνιστούν 
Εννεαμελή (9 μέλη) Επιτροπή Σχεδιασμού και Παρακολούθησης, στην οποία θα 
συμμετέχουν με τον ορισμό ενός εκπροσώπου και τον αναπληρωτή του.  Το 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έγκυρης υπογραφής 
του από τα συμβαλλόμενα μέρη και ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023. Κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος φροντίζει να υπάρξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, από το 
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του,  ώστε να είναι έγκυρο.  
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Με βάση τα προαναφερθέντα, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την 

έγκριση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας  κατά της έμφυλης & 
ενδοοικογενειακής βίας  Ρόδου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου 
για την υπογραφή του . 

 
 

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  

 Κ Α Τ Α  Τ Η Σ  Ε Μ Φ Υ Λ Η Σ   

&  

Ε Ν Δ Ο Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Η Σ  Β Ι Α Σ  

 Ρ Ο Δ Ο Υ   

 

 

Συμβαλλόμενα μέρη: 

 Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας Δήμου Ρόδου 

 Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 Επιτροπή  Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 Κοινωνική Υπηρεσία Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου 

 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου 

 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου 

 Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου - Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων   

 Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩΑ.Ε) 

 Φιλότιμο Ίδρυμα 

 

 

     Στη Ρόδο σήμερα ……….…….. 2021, ημέρα ……………… οι κάτωθι:  

 

1. Δήμος Ρόδου, εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, 

2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου κ. 

Γεώργιο Χατζημάρκο   

3. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εκπροσωπούμενο από την Πρυτάνισσα κα. Χρυσή Βιτσιλάκη 

4. Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, εκπροσωπούμενο από τον Διοικητή κ. Γρηγόριο Ρουμάνη 

5. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, εκπροσωπούμενη από το Διευθυντή 

ΔΕ Νομού Δωδεκανήσου κ. Ιωάννη Παπαδομαρκάκη 

6. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, εκπροσωπούμενη από το Διευθυντή 

Π.Ε. Νομού Δωδεκανήσου και Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ. Χαράλαμπο Ν. Ψαρά 

7. Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο κ. Βασίλειο Περίδη  

8.  Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο κ. Ευάγγελο Φραγκάκη 

9. Φιλότιμο Ίδρυμα, εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο κ. Μάνο Χατζημαλωνά 

 

οι οποίοι θα καλούνται εφεξής “συμβαλλόμενοι/συμβαλλόμενες”,  
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ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:  

1. Τις διατάξεις του Ν.4531/2018 (ΦΕΚ 62/τΑ/2018) περί Κύρωσης της Σύμβασης του Συμβουλίου 

της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της 

Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης  

2. Τις διατάξεις του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/τΑ/2019) περί Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των 

φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο  

3. Το άρθρο 96 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τΑ/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης, το άρθρο 75 παρ. ε, εδάφιο 1 και 2 του Δ.Κ.Κ καθώς και το ειδικότερο 

έργο της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου σχετικά με το 

σχεδιασμό, την προώθηση και την εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων που στοχεύουν στη 

μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ειδικότερα των πολιτικών 

Ισότητας των φύλων.  

4. Των άρθρων 186, 241 παράγραφοι 1 και 7  και  283 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τΑ/2010)  

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και το ειδικότερο έργο 

της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  που αφορά την 

οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες 

για την κοινωνική και οικονομική στήριξη τους και αντιμετώπιση προβλημάτων. 

5. Το άρθρο 33 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ13/τΑ/2019)  Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλες διατάξεις, το Ν.4604/2019 (ΦΕΚ50/τΑ/2019) για τη προώθηση 

της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και την από 

το Δεκέμβριο 2020 επικαιροποίηση του  Ιδρυματικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 

(ΙΣΔΙΦ) των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

6. Το ΠΔ 87/1986 (ΦΕΚ32/τΑ/1986) «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των νοσοκομείων»  και το 

Ν.3329/2005 (ΦΕΚ81/τΑ/2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» με τους η Κοινωνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου έχει την ευθύνη 

και τη φροντίδα για την ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική στήριξη των ασθενών, για κάθε 

κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργείται εξαιτίας καταστάσεων κλονισμού σωματικής και ψυχικής 

υγείας, πάντα μέσα στο πλαίσιο και τις δυνατότητες της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής της 

Πολιτείας. 

7. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις  Γ2/4867 (ΦΕΚ629/τΒ/1992) για τις σχολικές Δραστηριότητες, τη 

Γ1/377/865 (ΦΕΚ577/τΒ/1992) για τις πολιτιστικές Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

τη Γ7/107631 (ΦΕΚ1477/τΒ/2003) Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση 

στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, και τη 20883/ΓΔ4/2020  

(ΦΕΚ456/τΒ/2020)για τις εκδρομές-εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών στο 

πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματος Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου 

 

8. Το άρθρο 96 του Ν.3852/2010, το άρθρο 75 παρ. ε, εδάφιο 1 και 2 του Δ.Κ.Κ της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου 
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9. Τον Ν.4194/2013 (ΦΕΚ208/τΑ/2013) Κώδικα δικηγόρων για λειτουργία της Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου 

 
10. Σύμφωνα με την Συμφωνία-Πλαίσιο εταιρικής σχέσης με αριθμό, COMM/ATH/ED/2018-2020/05 το 

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου της ΑΝ.ΔΩ ΑΕ πραγματοποιεί ενέργειες 

πληροφόρησης  και παρέχει έγκυρα και έγκαιρα πληροφορίες, συμβουλές, συνδρομή και 

απαντήσεις σε πιο εξειδικευμένα ερωτήματα σχετικά με την ΕΕ και τα δικαιώματα των  πολιτών της, 

τις προτεραιότητες, τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις χρηματοδοτικές 

δυνατότητες. Επιπρόσθετα μέσω των διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας τα οποία και διαθέτει 

προωθεί τη συμμετοχική άσκηση της ιδιότητας του πολίτη τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό 

επίπεδο. 

 

11. Το άρθρο 4, παρ. 8 του καταστατικού ιδρύσεως της μη κυβερνητικής οργάνωσης  

Φιλότιμο Ίδρυμα 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και  ενθάρρυνσης 

ανάλογων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της κοινωνικής υπευθυνότητας τα 

συμβαλλόμενα μέρη:  

 

1. Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ο στόχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου είναι 

η υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων στην κοινωνική τους ένταξη και  

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η αποστολή του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας είναι:  

 η υποδοχή κάθε γυναίκας που έχει υποστεί βία (σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή κακοποίηση 

ως θύμα trafficking), ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας και ηλικίας 

 η παροχή ασφαλούς διαμονής στις γυναίκες θύματα και τα παιδιά τους, καθώς και η προστασία 

τους από το θύτη  

 η κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με σκοπό την 

ενδυνάμωση και την επανένταξη των γυναικών στην κοινότητα 

 δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για την έμφυλη & ενδοοικογενειακή βία 

στην ευρύτερη τοπική κοινωνία 

και 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι βασικός στόχος του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών είναι: 

 η παροχή εξειδικευμένης ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής υποστήριξης, εργασιακής 

συμβουλευτικής και νομικής στήριξης 

 η διευκόλυνση των γυναικών θυμάτων βίας και πολλαπλών διακρίσεων ως προς την πρόσβαση σε 

φορείς προώθησης απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, υγείας 

 η παραπομπή των γυναικών στις αρχές, τις υπηρεσίες υγείας και τους ξενώνες φιλοξενίας 

 δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για την έμφυλη & ενδοοικογενειακή βία σε 

ειδικές ομάδες επαγγελματιών που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή», τη σχολική κοινότητα και 

την ευρύτερη τοπική κοινωνία 

 

2. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας υλοποιεί ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, με στόχο 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και προς όφελος των γυναικών και των 
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παιδιών τους σε περιφερειακό επίπεδο, ενισχύοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την 

πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014 

-2020 χρηματοδοτεί τις δομές υποστήριξης για την εξάλειψη της έμφυλης βίας . 

 

3. Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Πανεπιστημίου Αιγαίου  

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ το βασικό σκοπό της ΕΙΦ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος είναι η προώθηση της 

ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής,  

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι  συγκεκριμένοι στόχοι είναι: 

 η υιοθέτηση, εφαρμογή και η παρακολούθηση-αξιολόγηση ενδο-πανεπιστημιακών στρατηγικών 

ισότητας και ισότητας ευκαιριών, καθώς και η συμβολή στην ευρύτερη προσπάθεια 

αποτελεσματικής προώθησης της ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας και καταπολέμησης του 

σεξισμού 

 η ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα με τη μορφή 

μαθημάτων, σεμιναρίων και διαλέξεων, καθώς και η προώθηση εκπόνησης μελετών και ερευνών 

σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητας της. 

 η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή 

παρενοχλητική συμπεριφορά, καθώς και η παροχή συνδρομής προς θύματα διακρίσεων, όταν 

καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση. 

 

4. Κοινωνική Υπηρεσία Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου   

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η αποστολή του Νοσοκομείου είναι να παρέχει Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε 

επίπεδο διαγνωστικών εξετάσεων, νοσηλείας και θεραπείας  των ανθρώπων που έχουν υποστεί βία και 

χρίζουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω υπηρεσίες. 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι στόχος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου είναι: 

 Η αναγνώριση, διερεύνηση, υποστήριξη πιθανών θυμάτων έμφυλης βίας(στα πλαίσια 

δευτερογενούς πρόληψης). 

 Η ενημέρωση των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας για τα δικαιώματα τους και τους πιθανούς 

τρόπους δράσης τους. 

 Η παραπομπή τους στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών ή σε οποιοδήποτε άλλη αρμόδια 

υπηρεσία.  

 Η παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης τους το διάστημα παρουσίας ή 

νοσηλείας τους στο Γ.Ν.Ρ 

 

5. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου  

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ το γεγονός ότι στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου υπάγεται 

το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, στο οποίο εντάσσονται τα προγράμματα Αγωγής Υγείας. Η Αγωγή 

Υγείας στα σχολεία είναι µία κατεξοχήν διαθεµατική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στην αναβάθμιση 

της σχολικής ζωής και στη σύνδεση του σχολείου µε την κοινωνική πραγματικότητα. Η προώθηση της 

ισότητας των φύλων, η ανατροπή των κοινωνικών στερεότυπων και η καλλιέργεια μιας κουλτούρας 

διαλόγου και αλληλοσεβασμού εντάσσονται μέσα στις προτεραιότητες της αγωγής υγείας.  

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ πως ο γενικότερος στόχος της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δωδεκανήσου είναι η αύξηση των προγραμμάτων Αγωγής υγείας με  θεματολογία  τη προώθηση της 

ισότητας των φύλων, την ανατροπή των κοινωνικών στερεότυπων και τη καλλιέργεια μιας κουλτούρας 

διαλόγου και αλληλοσεβασμού. Η διενέργεια παρεμβάσεων και η οριζόντια διάχυσή τους με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού αποτελεί πρωτεύον ζήτημα. 
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6. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου  

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου έχει τη γενική ευθύνη 

της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Νομού Δωδεκανήσου κατανοείται 

ότι θα χρειαστεί να καλυφθούν οι ανάγκες που είναι πιθανόν να προκύψουν για φοίτηση παιδιών 

προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης των γυναικών που έχουν υποστεί ενδοικογενειακή βία ή/και 

πολλαπλές διακρίσεις.  

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι για την οικοδόμηση δικαιότερων ευρωπαϊκών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, είναι 

πολύ σημαντικό τα εκπαιδευτικά συστήματα να λειτουργούν με όρους ισότητας.Η προώθηση της οπτικής 

του φύλου στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ενθάρρυνση των μαθητών/μαθητριών σε ότι 

αφορά την κατάρριψη των στερεοτυπικών απόψεων για το φύλο.  

 

7. Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σημαντική συνδρομή της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού 

Συλλόγου Ρόδου αναφορικά με την ενίσχυση πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη στήριξη των ευπαθών 

ομάδων της τοπικής κοινωνίας. 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι μεταξύ των σκοπών της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού 

Συλλόγου Ρόδου  είναι η επισκόπηση σε επιστημονικό επίπεδο ζητημάτων που άπτονται της προστασίας 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας με την έγερση 

προβληματισμού και συζητήσεων για τη βέλτιστη προσέγγιση τους, επιπλέον μεταξύ των κυρίων αξόνων 

δράσης και προτεραιοτήτων της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι τα ζητήματα που αφορούν την 

ενδοοικογενειακή βία, την προστασία των ανηλίκων καθώς και των ευάλωτων ομάδων εν γένει.  

 

8. Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩΑ.Ε):  

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩΑ.Ε) απασχολείται 

με θέματα της  ΕΕ τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το κοινό σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο  με 

διοργάνωση εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων πληροφόρησης και συμμετοχής και ανάπτυξη πληροφοριακών 

προϊόντων για ειδικές ομάδες στόχου.  

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη γενική αποστολή όλων των κέντρων ευρωπαϊκής πληροφόρησης (δίκτυο 

EUROPEDIRECT) στα θέματα ισότητας είναι να επικοινωνήσουν το νέο σχέδιο δράσης ετών 2021–2025 της 

ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών.  Η επιτάχυνση της προόδου στον τομέα 

της ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί προτεραιότητα. 

 

9. Φιλότιμο Ίδρυμα  

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Φιλότιμο Ίδρυμα ασχολείται με θέματα πρόληψης (ενδυνάμωσης, φροντίδας 

εαυτού με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής), με τη μεσολάβηση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση 

ανά περίπτωση, επικοινωνιακή υποστήριξη για προβολή σκοπών και δράσεων ευαισθητοποίησης. 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την αποστολή του Φιλότιμου Ιδρύματος που είναι η ενίσχυση κοινωνικού κεφαλαίου 

στην τοπική κοινωνία της Ρόδου, ιδιαίτερα ομάδων Νέων, Γυναικών, ΑΜΕΑ, και ευάλωτων ομάδων 

πληθυσμού μέσα από την πρόσβαση τους σε υπηρεσίες, υποδομές, πόρους, καθώς και την κοινωνία της 

γνώσης. 

 

ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ στο ακόλουθο Πρωτόκολλο Συνεργασίας: 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ο Στόχος 5 

αφορά την Ισότητα των Φύλων και τη χειραφέτηση όλων των γυναικών και των παιδιών. Ενώ ο κόσμος 

έχει σημειώσει πρόοδο στα θέματα αυτά, με τους Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας του ΟΗΕ, οι γυναίκες 

και τα παιδιά συνεχίζουν να υφίστανται τις διακρίσεις και τη βία σε κάθε γωνιά του κόσμου. 

 

Η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί μόνο ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και απαραίτητο 

θεμέλιο για έναν ειρηνικό, βιώσιμο και με ευημερία κόσμο. 

 

Καταπολεμώντας τα έμφυλα στερεότυπα, τις διακρίσεις και τη βία και παρέχοντας στις γυναίκες και τα 

παιδιά ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη, στην αξιοπρεπή εργασία καθώς 

και ισότιμη εκπροσώπηση στις διαδικασίες λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, ενισχύονται οι 

βιώσιμες οικονομίες, παρέχοντας οφέλη στις κοινωνίες και στην ανθρωπότητα συνολικά. 

 
ΑΡΘΡΟ 1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Σκοπός του συγκεκριμένου Πρωτοκόλλου αποτελεί η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας και 

διασύνδεσης των: 

1. Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου, 

2. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  

3. Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  

4. Κοινωνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου,  

5. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου,  

6. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου,  

7. Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου -Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  

8. Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε και  

9. Φιλότιμο Ίδρυμα 

με τη μορφή δικτύου διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών (δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ιδρυμάτων, 

ΜΚΟ, σωματείων, κα)    

 

Στόχοι του δικτύου είναι η από κοινού:  

 Ανάληψη Σχεδιασμού πολιτικών, εργαλείων και δράσεων  

 Υλοποίηση πρωτοβουλιών με κάθε πρόσφορο μέσο, παρέμβαση και μέτρο   

 Συνεργασία για την πρόληψη και αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων, των πολλαπλών 

διακρίσεων και της βίας 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων όσων σχετίζονται με τη γυναίκα, την/τον έφηβο και το παιδί 

ΑΡΘΡΟ 2:  ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν τη συνεργασία, απευθυνόμενα στην κοινότητα, σε υποομάδες και σε 

ατομικές περιπτώσεις:  

α) σε επίπεδο Πρόληψης με στόχο την αποφυγή επικίνδυνων συμπεριφορών,  την ευαισθητοποίηση και 

κινητοποίηση και τη μείωση της βλάβης που συνδέεται με τα θέματα έμφυλων στερεοτύπων, πολλαπλών 

διακρίσεων και κάθε μορφής βίας   

β) σε επίπεδο Παρέμβασης με στόχο την ασφάλεια, την προστασία και την ψυχική ανθεκτικότητα  των 

γυναικών και των παιδιών τους.  
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ΑΡΘΡΟ 3:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

Το παρόν δεν εμπεριέχει ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας, δικαιώματα πρώτης προτίμησης, ούτε 

οικονομικής φύσης δεσμεύσεις. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από  το παρόν Πρωτόκολλο είναι: α.) η 

σταθερή συνεργασία των μερών και β.) η αναφορά και η δημοσιοποίηση της εν λόγω συνεργασίας με τα 

ονόματα των μερών στις περιπτώσεις υλοποίησης κοινών δράσεων. Για την εξασφάλιση της εκτέλεσης των 

προβλεπόμενων εργασιών και την επίτευξη των στόχων, κάθε μέρος έχει δικαίωμα να ζητεί και να 

λαμβάνει από τα έτερα μέρη κάθε αναγκαία πληροφορία. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 
Για κάθε επιμέρους κοινή δράση τα μέρη θα συμφωνούν αναφορικά με τις οργανωτικές και διαδικαστικές 

παραμέτρους. Όταν αυτό θεωρείται αναγκαίο, θα ορίζονται από τους εμπλεκόμενους φορείς Υπεύθυνοι 

Δράσης. 

Κοινές δράσεις πρόληψης μπορούν να είναι:  

 Η ανάπτυξη και η προώθηση της δια τομεακής και διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των μελών. 

 Η ανάπτυξη, υποστήριξη και εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων, των διακρίσεων και κάθε μορφής βίας. 

 Η προβολή των προτάσεων και δράσεων στα Μ.Μ.Ε. για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 

κινητοποίηση του κοινωνικού συνόλου. 

 Η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνικών παρέμβασης, καθώς και εμπειριών, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τις γυναίκες και τα παιδιά τους 

 Η συμμετοχή σε κοινοτικά, εθνικά, περιφερειακά προγράμματα για την πρόληψη και αντιμετώπιση 

των έμφυλων στερεοτύπων, των διακρίσεων και κάθε μορφής βίας. 

 Η ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορέων στο δίκτυο και η συμμετοχή και 

συνεργασία και με άλλα διεθνή και εθνικά δίκτυα κοινού ενδιαφέροντος. 

• Συνδιοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις (συνέδρια, ομιλίες, ημερίδες, βιωματικά εργαστήρια, 

καλλιτεχνικές δράσεις κτλ) με στόχο τη καλλιέργεια διαλόγου, αλληλοσεβασμού και ενδυνάμωσης 

της κοινότητας 

 Οργάνωση δράσεων επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα φύλου  

 

Κοινές δράσεις παρέμβασης υπέρ των γυναικών θυμάτων βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων μπορούν να 

είναι:  

 Διασύνδεση των εμπλεκόμενων μερών για την παροχή ενός προστατευμένου και ασφαλούς 

πλαισίου υποστήριξης και καθοδήγησης  

• Παραπομπή στα αρμόδια κατά περίπτωση εμπλεκόμενα μέρη. 

 Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (έκδοση εισιτηρίων, αναλώσιμα, είδη ατομικής υγιεινής κα) μέσω 

χορηγιών και εκδηλώσεων  

ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συνιστούν Εννεαμελή (9 μέλη) Επιτροπή Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της 

υλοποίησης του παρόντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, στην οποία θα συμμετέχουν με τον ορισμό 

ενός/μίας εκπροσώπου και τον/την αναπληρωτή/τρια του/της.   

 

Η Επιτροπή Σχεδιασμού και Παρακολούθησης, που έχει εισηγητικό και εκτελεστικό ρόλο, έχει τις παρακάτω 

αρμοδιότητες:  

1. Τη γενική ευθύνη εφαρμογής και παρακολούθησης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. 

2. Καταρτίζει το πρόγραμμα των εργασιών, καθορίζει τις ενδεδειγμένες προτεραιότητες του 
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προγράμματος, εποπτεύει την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των όρων του Πρωτοκόλλου και 

επιλύει κάθε διαφωνία σχετική με την ερμηνεία ή τον τρόπο εφαρμογής του, που τυχόν θα 

προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων, ακόμα και μέσω της δημιουργίας κοινών ομάδων εργασίας, 

όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

3. Προσκαλεί, ανάλογα με τη θεματολογία των δράσεων και πρωτοβουλιών, την Εισαγγελία 

Πρωτοδικών Ρόδου και το Τμήμα Ενδοοικογενειακής βίας της Α’ Διεύθυνσης Αστυνομίας 

Δωδεκανήσου- οι οποίοι ασκούν αυτεπάγγελτα τα καθήκοντα  τους  όταν καλούνται ως  φορείς του 

νόμου- ως αρωγούς στο Δίκτυο.  

 

4. Η Επιτροπή Σχεδιασμού και Παρακολούθησης σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά οποιοδήποτε 

άλλο συλλογικό όργανο των φορέων υλοποίησης, το οποίο κατά την κείμενη  νομοθεσία τυχόν 

είναι απαραίτητο να γνωμοδοτήσει ή να αποφασίσει. 

 

Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Σχεδιασμού και Παρακολούθησης: 

1. Η Επιτροπή συγκαλείται τακτικώς τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο. Στην πρόσκληση 

αναγράφονται τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον 

προσφορότερο τρόπο. Επίσης, είναι υποχρεωτική η σύγκληση της Επιτροπής, εφόσον το ζητήσουν 

εγγράφως έξι (6) από τα μέλη της Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών. Στο έγγραφο μνημονεύεται 

ο λόγος για τον οποίο ζητείται η έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής. 

2. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2023. 

3. Το μέλος που διορίζεται στη θέση μέλους που παραιτήθηκε ή αντικαταστάθηκε διανύει τον 

υπόλοιπο χρόνο της θητείας. 

4. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Εφόσον 

συμφωνήσει η πλειοψηφία των μελών μπορεί να συνεδριάσει αλλού. 

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του πενήντα 

τοις εκατό (50%) συν ένα (1) των μελών της, ήτοι έξι (6) μέλη. Οι αποφάσεις της Επιτροπής 

διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Εάν ένα μέλος της 

Επιτροπής διαφωνεί ως προς τη διατύπωση των πρακτικών υπογράφει αυτά αλλά αναγράφεται 

αναλυτικώς η διαφωνία του. 

6. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Επιτροπής μπορούν να καθοριστούν με απόφασή 

της. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 
 
Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έγκυρης υπογραφής του από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος φροντίζει να 

υπάρξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του,  ώστε να είναι έγκυρο. 

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μπορεί να παραταθεί, μετά από κοινή απόφαση των συμβαλλομένων μερών. 

Σε κάθε περίπτωση, δραστηριότητες που έχουν αποφασισθεί εντός του διαστήματος ισχύος του, αλλά το 

χρονοδιάγραμμα τους υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του, αμοιβαία συμφωνείται ότι θα ολοκληρωθούν 

κανονικά. 
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Ρόδος, …………………….. 

 
Οι Συμβαλλόμενοι / Συμβαλλόμενες  

 

 
Για το 

Δήμο Ρόδου  
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
Αντώνης Β. Καμπουράκης 

Για την  
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  

 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
Γεώργιος Χατζημάρκος 

Για το  
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

 
Η ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ 

 
Χρυσή Βιτσιλάκη 

 
 
 

Για το Γενικό  
Νοσοκομείο Ρόδου 

 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

Γρηγόριος Ρουμάνης 

 
 

Για τη 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

Ιωάννης Παπαδομαρκάκης 

 
 

Για τη 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

Χαράλαμπος Ν. Ψαράς 

 

Για τo Δικηγορικό Σύλλογο 
Ρόδου 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

Βασίλειος Περίδης 

 

Για το Κέντρο Ευρωπαϊκής 
Πληροφόρησης Δωδεκανήσου 

(ΑΝ.ΔΩΑ.Ε) 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

Ευάγγελος Φραγκάκης 

 

Για το  
Φιλότιμο Ίδρυμα 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

Μάνος Χατζημαλωνάς 
 

 
 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 
Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την υπ΄αριθ. 1327/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου,  
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), των άρθρων 82 και 83 του 

Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 

τεσσάρων (44) παρόντων μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο 
θέμα, ψήφισαν:  
 «ΥΠΕΡ» σαράντα τρείς (43), ήτοι:  

- τα μέλη της πλειοψηφίας όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων 
μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (27).  

 - τα μέλη της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» με επικεφαλής τον 
κ.Φώτη Χατζηδιάκο, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων μελών, 
με αύξοντα αριθμό από (28) έως και (39),  

- τα μέλη της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» με επικεφαλής τον κ. Δημήτρη 
Κρητικό όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων μελών, με αύξοντα 

αριθμό από (40) έως και (43).  
  «ΛΕΥΚΟ» ένας (01), ήτοι:  

- ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Καλετός Πότσος. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο συνεργασίας κατά της έμφυλης & ενδοοικογενειακής βίας  

Ρόδου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου για την υπογραφή του . 
 

 

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  

 Κ Α Τ Α  Τ Η Σ  Ε Μ Φ Υ Λ Η Σ   

&  

Ε Ν Δ Ο Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Η Σ  Β Ι Α Σ  

 Ρ Ο Δ Ο Υ   

 

 

Συμβαλλόμενα μέρη: 

 Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας Δήμου Ρόδου 

 Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 Επιτροπή  Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 Κοινωνική Υπηρεσία Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου 

 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου 

 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου 

 Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου - Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων   

 Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩΑ.Ε) 

 Φιλότιμο Ίδρυμα 

 

 

     Στη Ρόδο σήμερα ……….…….. 2021, ημέρα ……………… οι κάτωθι:  

 

1. Δήμος Ρόδου, εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, 

2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου κ. 

Γεώργιο Χατζημάρκο   

3. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εκπροσωπούμενο από την Πρυτάνισσα κα. Χρυσή Βιτσιλάκη 

4. Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, εκπροσωπούμενο από τον Διοικητή κ. Γρηγόριο Ρουμάνη 

5. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, εκπροσωπούμενη από το Διευθυντή 

ΔΕ Νομού Δωδεκανήσου κ. Ιωάννη Παπαδομαρκάκη 

6. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, εκπροσωπούμενη από το Διευθυντή 

Π.Ε. Νομού Δωδεκανήσου και Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ. Χαράλαμπο Ν. Ψαρά 

7. Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο κ. Βασίλειο Περίδη  

8.  Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο κ. Ευάγγελο Φραγκάκη 

9. Φιλότιμο Ίδρυμα, εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο κ. Μάνο Χατζημαλωνά 
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οι οποίοι θα καλούνται εφεξής “συμβαλλόμενοι/συμβαλλόμενες”,  

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:  

1. Τις διατάξεις του Ν.4531/2018 (ΦΕΚ 62/τΑ/2018) περί Κύρωσης της Σύμβασης του Συμβουλίου 

της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της 

Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης  

2. Τις διατάξεις του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/τΑ/2019) περί Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των 

φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο  

3. Το άρθρο 96 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τΑ/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης, το άρθρο 75 παρ. ε, εδάφιο 1 και 2 του Δ.Κ.Κ καθώς και το ειδικότερο 

έργο της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου σχετικά με το 

σχεδιασμό, την προώθηση και την εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων που στοχεύουν στη 

μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ειδικότερα των πολιτικών 

Ισότητας των φύλων.  

4. Των άρθρων 186, 241 παράγραφοι 1 και 7  και  283 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τΑ/2010)  

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και το ειδικότερο έργο 

της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  που αφορά την 

οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες 

για την κοινωνική και οικονομική στήριξη τους και αντιμετώπιση προβλημάτων. 

5. Το άρθρο 33 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ13/τΑ/2019)  Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλες διατάξεις, το Ν.4604/2019 (ΦΕΚ50/τΑ/2019) για τη προώθηση 

της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και την από 

το Δεκέμβριο 2020 επικαιροποίηση του  Ιδρυματικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 

(ΙΣΔΙΦ) των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

6. Το ΠΔ 87/1986 (ΦΕΚ32/τΑ/1986) «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των νοσοκομείων»  και το 

Ν.3329/2005 (ΦΕΚ81/τΑ/2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» με τους η Κοινωνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου έχει την ευθύνη 

και τη φροντίδα για την ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική στήριξη των ασθενών, για κάθε 

κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργείται εξαιτίας καταστάσεων κλονισμού σωματικής και ψυχικής 

υγείας, πάντα μέσα στο πλαίσιο και τις δυνατότητες της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής της 

Πολιτείας. 

7. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις  Γ2/4867 (ΦΕΚ629/τΒ/1992) για τις σχολικές Δραστηριότητες, τη 

Γ1/377/865 (ΦΕΚ577/τΒ/1992) για τις πολιτιστικές Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

τη Γ7/107631 (ΦΕΚ1477/τΒ/2003) Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση 

στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, και τη 20883/ΓΔ4/2020  

(ΦΕΚ456/τΒ/2020)για τις εκδρομές-εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών στο 

πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματος Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου 

 

8. Το άρθρο 96 του Ν.3852/2010, το άρθρο 75 παρ. ε, εδάφιο 1 και 2 του Δ.Κ.Κ της Διεύθυνσης 
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Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου 

 
9. Τον Ν.4194/2013 (ΦΕΚ208/τΑ/2013) Κώδικα δικηγόρων για λειτουργία της Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου 

 
10. Σύμφωνα με την Συμφωνία-Πλαίσιο εταιρικής σχέσης με αριθμό, COMM/ATH/ED/2018-2020/05 το 

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου της ΑΝ.ΔΩ ΑΕ πραγματοποιεί ενέργειες 

πληροφόρησης  και παρέχει έγκυρα και έγκαιρα πληροφορίες, συμβουλές, συνδρομή και 

απαντήσεις σε πιο εξειδικευμένα ερωτήματα σχετικά με την ΕΕ και τα δικαιώματα των  πολιτών της, 

τις προτεραιότητες, τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις χρηματοδοτικές 

δυνατότητες. Επιπρόσθετα μέσω των διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας τα οποία και διαθέτει 

προωθεί τη συμμετοχική άσκηση της ιδιότητας του πολίτη τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό 

επίπεδο. 

 

11. Το άρθρο 4, παρ. 8 του καταστατικού ιδρύσεως της μη κυβερνητικής οργάνωσης  

Φιλότιμο Ίδρυμα 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και  ενθάρρυνσης 

ανάλογων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της κοινωνικής υπευθυνότητας τα 

συμβαλλόμενα μέρη:  

 

1. Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ο στόχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου είναι 

η υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων στην κοινωνική τους ένταξη και  

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η αποστολή του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας είναι:  

 η υποδοχή κάθε γυναίκας που έχει υποστεί βία (σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή κακοποίηση 

ως θύμα trafficking), ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας και ηλικίας 

 η παροχή ασφαλούς διαμονής στις γυναίκες θύματα και τα παιδιά τους, καθώς και η προστασία 

τους από το θύτη  

 η κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με σκοπό την 

ενδυνάμωση και την επανένταξη των γυναικών στην κοινότητα 

 δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για την έμφυλη & ενδοοικογενειακή βία 

στην ευρύτερη τοπική κοινωνία 

και 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι βασικός στόχος του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών είναι: 

 η παροχή εξειδικευμένης ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής υποστήριξης, εργασιακής 

συμβουλευτικής και νομικής στήριξης 

 η διευκόλυνση των γυναικών θυμάτων βίας και πολλαπλών διακρίσεων ως προς την πρόσβαση σε 

φορείς προώθησης απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, υγείας 

 η παραπομπή των γυναικών στις αρχές, τις υπηρεσίες υγείας και τους ξενώνες φιλοξενίας 

 δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για την έμφυλη & ενδοοικογενειακή βία σε 

ειδικές ομάδες επαγγελματιών που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή», τη σχολική κοινότητα και 

την ευρύτερη τοπική κοινωνία 
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2. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας υλοποιεί ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, με στόχο 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και προς όφελος των γυναικών και των 

παιδιών τους σε περιφερειακό επίπεδο, ενισχύοντας το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την 

πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014 

-2020 χρηματοδοτεί τις δομές υποστήριξης για την εξάλειψη της έμφυλης βίας . 

 

3. Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Πανεπιστημίου Αιγαίου  

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ το βασικό σκοπό της ΕΙΦ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος είναι η προώθηση της 

ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής,  

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι  συγκεκριμένοι στόχοι είναι: 

 η υιοθέτηση, εφαρμογή και η παρακολούθηση-αξιολόγηση ενδο-πανεπιστημιακών στρατηγικών 

ισότητας και ισότητας ευκαιριών, καθώς και η συμβολή στην ευρύτερη προσπάθεια 

αποτελεσματικής προώθησης της ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας και καταπολέμησης του 

σεξισμού 

 η ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα με τη μορφή 

μαθημάτων, σεμιναρίων και διαλέξεων, καθώς και η προώθηση εκπόνησης μελετών και ερευνών 

σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητας της. 

 η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή 

παρενοχλητική συμπεριφορά, καθώς και η παροχή συνδρομής προς θύματα διακρίσεων, όταν 

καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση. 

 

4. Κοινωνική Υπηρεσία Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου   

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η αποστολή του Νοσοκομείου είναι να παρέχει Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε 

επίπεδο διαγνωστικών εξετάσεων, νοσηλείας και θεραπείας  των ανθρώπων που έχουν υποστεί βία και 

χρίζουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω υπηρεσίες. 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι στόχος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου είναι: 

 Η αναγνώριση, διερεύνηση, υποστήριξη πιθανών θυμάτων έμφυλης βίας(στα πλαίσια 

δευτερογενούς πρόληψης). 

 Η ενημέρωση των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας για τα δικαιώματα τους και τους πιθανούς 

τρόπους δράσης τους. 

 Η παραπομπή τους στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών ή σε οποιοδήποτε άλλη αρμόδια 

υπηρεσία.  

 Η παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης τους το διάστημα παρουσίας ή 

νοσηλείας τους στο Γ.Ν.Ρ 

 

5. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου  

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ το γεγονός ότι στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου υπάγεται 

το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, στο οποίο εντάσσονται τα προγράμματα Αγωγής Υγείας. Η Αγωγή 

Υγείας στα σχολεία είναι µία κατεξοχήν διαθεµατική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στην αναβάθμιση 

της σχολικής ζωής και στη σύνδεση του σχολείου µε την κοινωνική πραγματικότητα. Η προώθηση της 

ισότητας των φύλων, η ανατροπή των κοινωνικών στερεότυπων και η καλλιέργεια μιας κουλτούρας 

διαλόγου και αλληλοσεβασμού εντάσσονται μέσα στις προτεραιότητες της αγωγής υγείας.  

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ πως ο γενικότερος στόχος της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δωδεκανήσου είναι η αύξηση των προγραμμάτων Αγωγής υγείας με  θεματολογία  τη προώθηση της 
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ισότητας των φύλων, την ανατροπή των κοινωνικών στερεότυπων και τη καλλιέργεια μιας κουλτούρας 

διαλόγου και αλληλοσεβασμού. Η διενέργεια παρεμβάσεων και η οριζόντια διάχυσή τους με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού αποτελεί πρωτεύον ζήτημα. 

6. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου  

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου έχει τη γενική ευθύνη 

της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Νομού Δωδεκανήσου κατανοείται 

ότι θα χρειαστεί να καλυφθούν οι ανάγκες που είναι πιθανόν να προκύψουν για φοίτηση παιδιών 

προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης των γυναικών που έχουν υποστεί ενδοικογενειακή βία ή/και 

πολλαπλές διακρίσεις.  

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι για την οικοδόμηση δικαιότερων ευρωπαϊκών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, είναι 

πολύ σημαντικό τα εκπαιδευτικά συστήματα να λειτουργούν με όρους ισότητας.Η προώθηση της οπτικής 

του φύλου στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ενθάρρυνση των μαθητών/μαθητριών σε ότι 

αφορά την κατάρριψη των στερεοτυπικών απόψεων για το φύλο.  

 

7. Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σημαντική συνδρομή της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού 

Συλλόγου Ρόδου αναφορικά με την ενίσχυση πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη στήριξη των ευπαθών 

ομάδων της τοπικής κοινωνίας. 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι μεταξύ των σκοπών της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού 

Συλλόγου Ρόδου  είναι η επισκόπηση σε επιστημονικό επίπεδο ζητημάτων που άπτονται της προστασίας 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας με την έγερση 

προβληματισμού και συζητήσεων για τη βέλτιστη προσέγγιση τους, επιπλέον μεταξύ των κυρίων αξόνων 

δράσης και προτεραιοτήτων της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι τα ζητήματα που αφορούν την 

ενδοοικογενειακή βία, την προστασία των ανηλίκων καθώς και των ευάλωτων ομάδων εν γένει.  

 

8. Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩΑ.Ε):  

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩΑ.Ε) απασχολείται 

με θέματα της  ΕΕ τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το κοινό σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο  με 

διοργάνωση εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων πληροφόρησης και συμμετοχής και ανάπτυξη πληροφοριακών 

προϊόντων για ειδικές ομάδες στόχου.  

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη γενική αποστολή όλων των κέντρων ευρωπαϊκής πληροφόρησης (δίκτυο 

EUROPEDIRECT) στα θέματα ισότητας είναι να επικοινωνήσουν το νέο σχέδιο δράσης ετών 2021–2025 της 

ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών.  Η επιτάχυνση της προόδου στον τομέα 

της ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί προτεραιότητα. 

 

9. Φιλότιμο Ίδρυμα  

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το Φιλότιμο Ίδρυμα ασχολείται με θέματα πρόληψης (ενδυνάμωσης, φροντίδας 

εαυτού με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής), με τη μεσολάβηση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση 

ανά περίπτωση, επικοινωνιακή υποστήριξη για προβολή σκοπών και δράσεων ευαισθητοποίησης. 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την αποστολή του Φιλότιμου Ιδρύματος που είναι η ενίσχυση κοινωνικού κεφαλαίου 

στην τοπική κοινωνία της Ρόδου, ιδιαίτερα ομάδων Νέων, Γυναικών, ΑΜΕΑ, και ευάλωτων ομάδων 

πληθυσμού μέσα από την πρόσβαση τους σε υπηρεσίες, υποδομές, πόρους, καθώς και την κοινωνία της 

γνώσης. 

 

ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ στο ακόλουθο Πρωτόκολλο Συνεργασίας: 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ο Στόχος 5 

αφορά την Ισότητα των Φύλων και τη χειραφέτηση όλων των γυναικών και των παιδιών. Ενώ ο κόσμος 

έχει σημειώσει πρόοδο στα θέματα αυτά, με τους Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας του ΟΗΕ, οι γυναίκες 

και τα παιδιά συνεχίζουν να υφίστανται τις διακρίσεις και τη βία σε κάθε γωνιά του κόσμου. 

 

Η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί μόνο ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και απαραίτητο 

θεμέλιο για έναν ειρηνικό, βιώσιμο και με ευημερία κόσμο. 

 

Καταπολεμώντας τα έμφυλα στερεότυπα, τις διακρίσεις και τη βία και παρέχοντας στις γυναίκες και τα 

παιδιά ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη, στην αξιοπρεπή εργασία καθώς 

και ισότιμη εκπροσώπηση στις διαδικασίες λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, ενισχύονται οι 

βιώσιμες οικονομίες, παρέχοντας οφέλη στις κοινωνίες και στην ανθρωπότητα συνολικά. 

 
ΑΡΘΡΟ 1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Σκοπός του συγκεκριμένου Πρωτοκόλλου αποτελεί η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας και 

διασύνδεσης των: 

1. Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου, 

2. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  

3. Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  

4. Κοινωνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου,  

5. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου,  

6. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου,  

7. Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου -Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  

8. Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε και  

9. Φιλότιμο Ίδρυμα 

με τη μορφή δικτύου διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών (δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ιδρυμάτων, 

ΜΚΟ, σωματείων, κα)    

 

Στόχοι του δικτύου είναι η από κοινού:  

 Ανάληψη Σχεδιασμού πολιτικών, εργαλείων και δράσεων  

 Υλοποίηση πρωτοβουλιών με κάθε πρόσφορο μέσο, παρέμβαση και μέτρο   

 Συνεργασία για την πρόληψη και αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων, των πολλαπλών 

διακρίσεων και της βίας 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων όσων σχετίζονται με τη γυναίκα, την/τον έφηβο και το παιδί 

ΑΡΘΡΟ 2:  ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν τη συνεργασία, απευθυνόμενα στην κοινότητα, σε υποομάδες και σε 

ατομικές περιπτώσεις:  

α) σε επίπεδο Πρόληψης με στόχο την αποφυγή επικίνδυνων συμπεριφορών,  την ευαισθητοποίηση και 

κινητοποίηση και τη μείωση της βλάβης που συνδέεται με τα θέματα έμφυλων στερεοτύπων, πολλαπλών 

διακρίσεων και κάθε μορφής βίας   

β) σε επίπεδο Παρέμβασης με στόχο την ασφάλεια, την προστασία και την ψυχική ανθεκτικότητα  των 

γυναικών και των παιδιών τους.  
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ΑΡΘΡΟ 3:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

Το παρόν δεν εμπεριέχει ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας, δικαιώματα πρώτης προτίμησης, ούτε 

οικονομικής φύσης δεσμεύσεις. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από  το παρόν Πρωτόκολλο είναι: α.) η 

σταθερή συνεργασία των μερών και β.) η αναφορά και η δημοσιοποίηση της εν λόγω συνεργασίας με τα 

ονόματα των μερών στις περιπτώσεις υλοποίησης κοινών δράσεων. Για την εξασφάλιση της εκτέλεσης των 

προβλεπόμενων εργασιών και την επίτευξη των στόχων, κάθε μέρος έχει δικαίωμα να ζητεί και να 

λαμβάνει από τα έτερα μέρη κάθε αναγκαία πληροφορία. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 
Για κάθε επιμέρους κοινή δράση τα μέρη θα συμφωνούν αναφορικά με τις οργανωτικές και διαδικαστικές 

παραμέτρους. Όταν αυτό θεωρείται αναγκαίο, θα ορίζονται από τους εμπλεκόμενους φορείς Υπεύθυνοι 

Δράσης. 

Κοινές δράσεις πρόληψης μπορούν να είναι:  

 Η ανάπτυξη και η προώθηση της δια τομεακής και διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των μελών. 

 Η ανάπτυξη, υποστήριξη και εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων, των διακρίσεων και κάθε μορφής βίας. 

 Η προβολή των προτάσεων και δράσεων στα Μ.Μ.Ε. για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 

κινητοποίηση του κοινωνικού συνόλου. 

 Η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνικών παρέμβασης, καθώς και εμπειριών, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τις γυναίκες και τα παιδιά τους 

 Η συμμετοχή σε κοινοτικά, εθνικά, περιφερειακά προγράμματα για την πρόληψη και αντιμετώπιση 

των έμφυλων στερεοτύπων, των διακρίσεων και κάθε μορφής βίας. 

 Η ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορέων στο δίκτυο και η συμμετοχή και 

συνεργασία και με άλλα διεθνή και εθνικά δίκτυα κοινού ενδιαφέροντος. 

• Συνδιοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις (συνέδρια, ομιλίες, ημερίδες, βιωματικά εργαστήρια, 

καλλιτεχνικές δράσεις κτλ) με στόχο τη καλλιέργεια διαλόγου, αλληλοσεβασμού και ενδυνάμωσης 

της κοινότητας 

 Οργάνωση δράσεων επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα φύλου  

 

Κοινές δράσεις παρέμβασης υπέρ των γυναικών θυμάτων βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων μπορούν να 

είναι:  

 Διασύνδεση των εμπλεκόμενων μερών για την παροχή ενός προστατευμένου και ασφαλούς 

πλαισίου υποστήριξης και καθοδήγησης  

• Παραπομπή στα αρμόδια κατά περίπτωση εμπλεκόμενα μέρη. 

 Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (έκδοση εισιτηρίων, αναλώσιμα, είδη ατομικής υγιεινής κα) μέσω 

χορηγιών και εκδηλώσεων  

ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συνιστούν Εννεαμελή (9 μέλη) Επιτροπή Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της 

υλοποίησης του παρόντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, στην οποία θα συμμετέχουν με τον ορισμό 

ενός/μίας εκπροσώπου και τον/την αναπληρωτή/τρια του/της.   

 

Η Επιτροπή Σχεδιασμού και Παρακολούθησης, που έχει εισηγητικό και εκτελεστικό ρόλο, έχει τις παρακάτω 

αρμοδιότητες:  

1. Τη γενική ευθύνη εφαρμογής και παρακολούθησης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. 

2. Καταρτίζει το πρόγραμμα των εργασιών, καθορίζει τις ενδεδειγμένες προτεραιότητες του 
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προγράμματος, εποπτεύει την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των όρων του Πρωτοκόλλου και 

επιλύει κάθε διαφωνία σχετική με την ερμηνεία ή τον τρόπο εφαρμογής του, που τυχόν θα 

προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων, ακόμα και μέσω της δημιουργίας κοινών ομάδων εργασίας, 

όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

3. Προσκαλεί, ανάλογα με τη θεματολογία των δράσεων και πρωτοβουλιών, την Εισαγγελία 

Πρωτοδικών Ρόδου και το Τμήμα Ενδοοικογενειακής βίας της Α’ Διεύθυνσης Αστυνομίας 

Δωδεκανήσου- οι οποίοι ασκούν αυτεπάγγελτα τα καθήκοντα  τους  όταν καλούνται ως  φορείς του 

νόμου- ως αρωγούς στο Δίκτυο.  

 

4. Η Επιτροπή Σχεδιασμού και Παρακολούθησης σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά οποιοδήποτε 

άλλο συλλογικό όργανο των φορέων υλοποίησης, το οποίο κατά την κείμενη  νομοθεσία τυχόν 

είναι απαραίτητο να γνωμοδοτήσει ή να αποφασίσει. 

 

Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Σχεδιασμού και Παρακολούθησης: 

1. Η Επιτροπή συγκαλείται τακτικώς τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο. Στην πρόσκληση 

αναγράφονται τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον 

προσφορότερο τρόπο. Επίσης, είναι υποχρεωτική η σύγκληση της Επιτροπής, εφόσον το ζητήσουν 

εγγράφως έξι (6) από τα μέλη της Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών. Στο έγγραφο μνημονεύεται 

ο λόγος για τον οποίο ζητείται η έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής. 

2. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2023. 

3. Το μέλος που διορίζεται στη θέση μέλους που παραιτήθηκε ή αντικαταστάθηκε διανύει τον 

υπόλοιπο χρόνο της θητείας. 

4. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Εφόσον 

συμφωνήσει η πλειοψηφία των μελών μπορεί να συνεδριάσει αλλού. 

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του πενήντα 

τοις εκατό (50%) συν ένα (1) των μελών της, ήτοι έξι (6) μέλη. Οι αποφάσεις της Επιτροπής 

διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Εάν ένα μέλος της 

Επιτροπής διαφωνεί ως προς τη διατύπωση των πρακτικών υπογράφει αυτά αλλά αναγράφεται 

αναλυτικώς η διαφωνία του. 

6. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Επιτροπής μπορούν να καθοριστούν με απόφασή 

της. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 
 
Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έγκυρης υπογραφής του από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος φροντίζει να 

υπάρξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του,  ώστε να είναι έγκυρο. 

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μπορεί να παραταθεί, μετά από κοινή απόφαση των συμβαλλομένων μερών. 

Σε κάθε περίπτωση, δραστηριότητες που έχουν αποφασισθεί εντός του διαστήματος ισχύος του, αλλά το 

χρονοδιάγραμμα τους υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του, αμοιβαία συμφωνείται ότι θα ολοκληρωθούν 

κανονικά. 
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Ρόδος, …………………….. 

 
Οι Συμβαλλόμενοι / Συμβαλλόμενες  

 
 

Για το 
Δήμο Ρόδου  

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
Αντώνης Β. Καμπουράκης 

Για την  
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  

 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
Γεώργιος Χατζημάρκος 

Για το  
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 
 

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ 

 
Χρυσή Βιτσιλάκη 

 
 
 

Για το Γενικό  

Νοσοκομείο Ρόδου 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
 

Γρηγόριος Ρουμάνης 

 
 

Για τη 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 

Ιωάννης Παπαδομαρκάκης 

 
 

Για τη 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

Χαράλαμπος Ν. Ψαράς 

 

Για τo Δικηγορικό Σύλλογο 
Ρόδου 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

Βασίλειος Περίδης 

 

Για το Κέντρο Ευρωπαϊκής 
Πληροφόρησης Δωδεκανήσου 

(ΑΝ.ΔΩΑ.Ε) 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Ευάγγελος Φραγκάκης 

 

Για το  
Φιλότιμο Ίδρυμα 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

Μάνος Χατζημαλωνάς 
 

 
 

 
 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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