Πρακτικά της 22ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του
Δήμου η οποία έγινε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2009 στο Δημοτικό
Μέγαρο.
Παρόντες

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Τσολάκη Ευανθία
Χωματάς Χρίστος
Στούππας Σάββας
Καρεκλάς Ανδρέας
Καλογερόπουλος Μιχαήλ
Κόμπος Αδάμος
Παπαϊωάννου Πέρσα
Παπαδόπουλος Χρίστος

- Πρόεδρος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος / Εκπρόσωπος Γραφείου
Ευημερίας

Απόντες

1. Καυκαλιάς Ανδρέας
2. Γιωργαλλέττος Λόλλος
3. Στίγγας Νεόφυτος
4. Ολύμπιος Σταύρος

Παρακαθήμενοι:

- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος / Εκπρόσωπος Συνδέσμου
Κοινωνιολόγων
- Μέλος / Εκπρόσωπος
Συντονιστικού Συμβουλίου
Εθελοντισμού

Άννα Πηλαβάκη – Πρόεδρος Παρατηρητηρίου για την
Ισότητα των Φύλων
Λεωνίδου Ελένη - Γραμματέας της Επιτροπής

Θέμα 1ο: Ακρόαση εκπροσώπων του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των
Φύλων.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι έγινε πρόταση από το
Παρατηρητήριο για την Ισότητα των Φύλων για συνεργασία με το Δήμο.
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Εξέφρασε την άποψη ότι θα βοηθούσε κάποια συνεργασία του
Παρατηρητηρίου με το Δήμο στα πλαίσια της υπογραφής του Ευρωπαϊκού
Χάρτη για την Ισότητα των Φύλων.
Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην κα Πηλαβάκη για να ενημερώσει την
Επιτροπή για το ιστορικό / δραστηριότητες του Παρατηρητηρίου καθώς
και για τις εισηγήσεις τους για συνεργασία με το Δήμο.
Η κα Πηλαβάκη ενημέρωσε τα μέλη ότι το Παρατηρητήριο Ισότητας
Κύπρου ιδρύθηκε το 2003 με πρωτοβουλία της ΔΕΟΚ και είναι
ανεξάρτητος μή κυβερνητικός Οργανισμός, εγγεγραμμένος ως ίδρυμα.
Στόχος του είναι η προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών στην
Κυπριακή κοινωνία.
Ανέφερε ότι το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου διοργάνωσε διαλέξεις /
σεμινάρια / συνέδρια σε συνεργασία με άλλους Δήμους, Κοινότητες και
σχολεία με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε διάφορα θέματα
όπως ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία, τη σεξουαλική παρενόχληση στον
εργασιακό χώρο, τη συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας κ.α.
Στη συνέχεια εισηγήθηκε συνεργασία με το Δήμο για διοργάνωση
εκδήλωσης με τη μορφή διαλέξεων με μικρές παρουσιάσεις ή
διοργανώνοντας σεμινάρια για κατάρτιση του προσωπικού.
Η πλειοψηφία των μελών εκφράστηκε θετικά για τη συνεργασία με το
Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου και πρότεινε να υποβληθεί
συγκεκριμένη πρόταση από το Παρατηρητήριο για συνεργασία η οποία
στη συνέχεια θα τεθεί στην Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας για
επεξεργασία.
Έγινε επίσης εισήγηση προτού προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε συνεργασία
να ζητηθούν οι απόψεις των άλλων Δήμων για τις εκδηλώσεις που
συνδιοργάνωσαν με το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου.
Επιφυλάξεις για τη συνεργασία με το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου
εξέφρασε ο κος Καλογερόπουλος.
Ομόφωνα τα μέλη εισηγήθηκαν όπως το θέμα παραπεμφθεί στο Δημοτικό
Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης και εφόσον αποφασιστεί η
συνεργασία με το Παρατηρητήριο για την από κοινού διοργάνωση
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εκδηλώσεων τότε να ειδοποιηθεί η κα Πηλαβάκη για να υποβάλει
συγκεκριμένη εισήγηση η οποία θα τύχει επεξεργασίας από την Επιτροπή
Κοινωνικής Πρόνοιας.
Θέμα 2ο: Δημιουργία Κέντρου Α’ Κοινωνικών Βοηθειών.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι ενημέρωσε το κο Δήμαρχο και τη
Δημοτική Γραμματέα για την εισήγηση της Επιτροπής αναφορικά με τη
δημιουργία του Κέντρου Α’ Κοινωνικών Βοηθειών.
Ανέφερε ότι ο κος Δήμαρχος και η Δημοτικός Γραμματέας έχουν την
άποψη ότι η κοινωνική πολιτική ασκείται από το κράτος και ότι δεν είναι
μέσα στις προτεραιότητες του Δήμου.
Επειδή όμως ο κος Δήμαρχος θεωρεί την πιο πάνω εισήγηση
πρωτοποριακή θα διευθετήσει συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας για
να εξεταστεί το ενδεχόμενο της εξ’ ολοκλήρου επιχορήγησης του
προγράμματος από το κράτος.
Θέμα 3ο: Europe for Citizens.
Η Πρόεδρος ενημέρωσε τους παρόντες ότι έχει υποβληθεί η αίτηση μας για
συμμετοχή στο πρόγραμμα Europe for Citizens και αναμένεται η
απάντηση εντός του Δεκέμβρη.
Θέμα 4ο: Εκδήλωση για παρουσίαση των πορισμάτων της ημερίδας με
θέμα «Μέτρα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την ισότητα των
φύλων στις τοπικές κοινωνίες και πρόγραμμα δράσης».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τους παρόντες ότι οι προετοιμασίες
για την πιο πάνω εκδήλωση προχωρούν και ότι ήδη απάντησαν ότι θα
παρευρεθούν οι Υπουργοί Εργασίας και Δικαιοσύνης.
Η Πρόεδρος

Εύη Τσολάκη
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