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 ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην κηίπιο ΛΑΔΟΠΟΤΛΟΤ, 

ζήκεξα ηελ 4
η
 Μαπηίος 2020, εκέξα Σεηάπηη  θαη ώξα 17.30, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. 

Πξνέδξνπ, κε απιθμό 4/19-2-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. 

Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (11) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε - Αληηπξόεδξνο, 3) Παπαληθήηαο 

Αλδξέαο- Γξακκαηεύσλ, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – 

Αλη/ξρνο, 6) Κνξδάο Χξήζηνο- Αλη/ξρνο, 7) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 8) Πιέζζαο 

Γηνλύζηνο - Αλη/ξρνο, 9) ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 10) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- 

Αλη/ξρνο, 11) Αζπξνύιηα νθία, 12) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 13) Γθέζηα Δηξήλε, 14) Κνπξή 

Ήξα- Δηξήλε, 15) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) Νηάξνπ Μαξία, 18) Πειεθνύδαο 

Γεκήηξηνο, 19) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 20) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 21) Αιεμόπνπινο 

Γξεγόξηνο, 22) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 24) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 25) 

Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 26) Κνπλάβεο Αληώληνο, 27) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 28) Νηξίληαο 

Θεόδσξνο, 29) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 30) Παηνύραο Χξήζηνο, 31) Ρώξνο Γεώξγηνο, 32) βόιεο 

Κσλζηαληίλνο, 33) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 34) ηαλίηζαο Χαξάιακπνο, 35) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 36) 

Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 37) Χξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  38) Ψσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Αλαζηαζίνπ Μηραήι, Καπθάο Γεώξγηνο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ θαη 

Νηθνιάνπ Αλδξέαο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ, σπέη δε Γπαμμαηεύονηορ 

ανέλαβε ο κ. Ανδπέαρ Παπανικήηαρ.  

Οη θ.θ. Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, 

Μπαθαιάξνο Χξήζηνο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, Παπαδεκάηνο Νηθόιανο θαη Φηινπνύινπ Μαξία 

δελ ήιζαλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο αιιά αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.  

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

………………………………………………………………………………………………................ 

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Γξεγόξεο Ζιίαο, Παπαδεκάηνο Νηθόιανο 

θαη Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο, ελώ απνρώξεζαλ νη θ.θ. Νηξίληαο Θεόδσξνο, Κνπλάβεο Αληώληνο, 

Σδαλάθνο Νηθόιανο, νισκνύ Καηεξίλα, Ψσκάο Πέηξνο, ηαλίηζαο Χαξάιακπνο, Γνύξνο 

Αζαλάζηνο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο, Σζηκπνύθεο Ησάλλεο θαη Ξπιηάο 

Θεόδσξνο.  

 

 ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα «Έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα 

ηελ παγθόζκηα εκέξα ηεο γπλαίθαο» (ζρεηηθό ζρέδην ςεθίζκαηνο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο 

«Ώξα Παηξώλ») (ην νπνίν θεξύρζεθε θαηεπείγνλ κε ηελ αξηζ. 55/2020 Απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ).  

 

 Σο ώμα, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ εηζεγεηή - 

επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «‘Ωξα Παηξώλ» θ. Γεώξγην Ρώξν, ηνλ θ. Γήκαξρν, 

ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο 

ζπκβνύινπο,  
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 Με ηε δηεπθξίληζε όηη από ηε ζπλεδξίαζε απνρώξεζε ελ ησ κεηαμύ ν θ. 

Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, θαηά ηελ ςεθνθνξία θαηεηέζεζαλ δύν πξνηάζεηο – ςεθίζκαηα  

πξνο ςήθηζε: 

 

1) Σηρ Δημοηικήρ Απσήρ, ην νπνίν ππεξςήθηζαλ ηα παξόληα κέιε ηεο, ήηνη νη θ.θ. 

Μειάο Παλαγηώηεο, Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο, Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο, Καηζαθνύιεο 

Δπάγγεινο, Κνξδάο Χξήζηνο, Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Πιέζζαο Γηνλύζηνο, ακνύξε - 

Βαγελά Αθξηβή, Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία, Αζπξνύιηα νθία, Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία,  

Γθέζηα Δηξήλε,  Κνπξή Ήξα - Δηξήλε, Μαγηάθεο Γεώξγηνο, Μνδέο Αζαλάζηνο, Νηάξνπ 

Μαξία, Παπαληθήηαο Αλδξέαο, Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο (ζύλνιν 

19) θαη νη θ.θ. Παηνύραο Χξήζηνο θαη Βνξίζεο Γηνλύζηνο (ζύνολο 21).  

 

2) Σηρ δημοηικήρ παπάηαξηρ «΄Ωπα Παηπών», όπσο απηό θαηαγξάθεηαη ζηα 

αλαιπηηθά πξαθηηθά θαη ην νπνίν ππεξςήθηζαλ νη θ.θ. Ρώξνο Γεώξγηνο, Γξεγόξεο Ζιίαο, 

Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, Μνίξαιεο 

Νηθόιανο, βόιεο Κσλζηαληίλνο θαη Χξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο (ζύνολο 8).  

 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ηο ώμα: 

 

ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

 

Εκδίδει τήθιζμα, σο θαησηέξσ: 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κπξνζηά ζηελ 8ε Μάξηε, Παγθόζκηα 

Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο, ηηκά όιεο ηηο εξγαδόκελεο θαη ηηο άλεξγεο, ηηο απηαπαζρνινύκελεο, ηηο 

ζπληαμηνύρνπο, ηηο λέεο κεηέξεο, ηηο θνηηήηξηεο, ηηο κεηαλάζηξηεο θαη πξόζθπγεο. 
ήκεξα, 110 ρξόληα από ηελ θαζηέξσζε ηεο Παγθόζκηαο Ζκέξαο ηεο Δξγαδόκελεο 

Γπλαίθαο, πνπ πξνηάζεθε από ηελ αγσλίζηξηα Κιάξα Σζέηθηλ, νη αγώλεο γηα ηα δηθαηώκαηα 

ησλ γπλαηθώλ είλαη αλαγθαίνη, γηαηί νη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ γπλαηθώλ, είλαη θαζεζηώο. 

Σα δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ ζηελ εξγαζία, ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξόηεηαο, ηελ θνηλσληθή 

θαη πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη ηνλ ειεύζεξν ρξόλν, γίλνληαη ζπζία ζηνλ Μνιώρ ηνπ θέξδνπο 

θαη ηεο αληαγσληζηηθόηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθώλ θνινζζώλ. 

Ζ πξνζθνξά ηεο θνηλσληθνπνηεκέλεο εξγαζίαο έρεη δηακνξθώζεη ηεξάζηηεο 

επηζηεκνληθέο δπλαηόηεηεο θαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ παξάγεη, κπνξεί λα εμαζθαιίζεη 

κηα δσή όπσο αμίδεη ζηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο. ήκεξα, είλαη δπλαηόλ, λα έρνπλ όιεο νη 

γπλαίθεο κόληκε ζέζε εξγαζίαο  κε ζηαζεξό σξάξην, κε ιηγόηεξεο ώξεο εξγαζίαο, κε κηζζό 

πνπ ζα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηεο εξγαδόκελεο. 

ήκεξα κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί νιόπιεπξε πξνζηαζία ηεο κεηξόηεηαο από ην 

θξάηνο, αιιά θαη πξνζηαζία ηνπ γπλαηθείνπ νξγαληζκνύ κε κέηξα πγείαο θαη αζθάιεηαο 

ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. ήκεξα κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ζε όιεο ηηο γπλαίθεο λα έρνπλ 

ειεύζεξν ρξόλν γηα λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ θνηλσληθή δξάζε, ζηα ζσκαηεία ηνπο, ζηνπο 

ζπιιόγνπο γπλαηθώλ. 

Από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο θπβεξλήζεηο, ηα δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ 

ζεσξνύληαη θόζηνο θαη θαινύλ ηηο γπλαίθεο λα ζπκβηβαζηνύλ κε ηα ειάρηζηα, ελώ 

απιόρεξα ραξίδνπλ δηζεθαηνκκύξηα επξώ, ζηνπο κεηόρνπο ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο, 

ζηε δνινθνληθή κεραλή ηνπ ΝΑΣΟ, κεηαηξέπνληαο ηελ Διιάδα ζε ζηόρν θαη ζε νξκεηήξην 
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ζε βάξνο άιισλ ιαώλ. Μεηαηξέπνπλ ηελ ρώξα καο ζε κηα απέξαληε «θπιαθή» γηα ρηιηάδεο 

πξόζθπγεο, γπλαίθεο κε ηα παηδηά ζηελ αγθαιηά. 

πκπαξαζηεθόκαζηε ζηνλ αγώλα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη άλεξγσλ γπλαηθώλ, γηα: 

- Μόληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία γηα όιεο θαη όινπο κε όια ηα αζθαιηζηηθά θαη 

εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, κε ζηαζεξό σξάξην εξγαζίαο.  

- Δπαλαθνξά ηεο 5εηνύο δηαθνξάο ζηα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο. Να κελ 

μεπεξλνύλ ηα 55 ρξόληα γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηα 60 γηα ηνπο άλδξεο, ηα 50 θαη 55 αληίζηνηρα 

γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηα Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα. 

- Άδεηα θύεζεο, ηνθεηνύ, ινρείαο, κεηξόηεηαο κε πιήξεηο απνδνρέο θαη αζθαιηζηηθά 

δηθαηώκαηα, αλεμαξηήησο εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ. 

- Δπίδνκα γέλλαο ζε όιεο ηηο γπλαίθεο ρσξίο θαλέλα απνθιεηζκό. 

- Άδεηεο ζην δεπγάξη γηα αζζέλεηεο ή άιιεο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ γηα ηα επόκελα 

ρξόληα. Μεγαιύηεξε άδεηα ζηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη ζε γπλαίθεο κε αλαπεξία ή κε 

παηδηά ΑκΔΑ. 

- Δθαξκνγή ηνπ λόκνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εξγαδόκελεο κεηέξαο, ηελ απαγόξεπζε 

ηεο απόιπζεο. 

- Μέηξα πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

γπλαηθείνπ νξγαληζκνύ, ηεο κεηξόηεηαο. 

 

Καλούμε ηοςρ δημόηερ ηηρ Πάηπαρ ζηη ζςγκένηπυζη ηην Παπαζκεςή 6 Μάπηη, 

ζηιρ 6.30 μ.μ., ζηο Επγαηικό Κένηπο Πάηπαρ και ζηιρ εκδηλώζειρ πος οπγανώνει ο 

Πολιηιζηικόρ Οπγανιζμόρ ηος Δήμος Παηπέυν, ζηο πλαίζιο ηηρ Ημέπαρ ηηρ Γςναίκαρ.  

 

 

  O Ππόεδπορ    Ο  Γπαμμαηεύυν  

 

 

    ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ    ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΘΚΗΣΑ 
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