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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 10ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 28η Μαΐου 2021 

 

Σήμερα, 28 Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

ειδική συνεδρίαση, που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την 2135/21-5-2021 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στη Δήμαρχο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών συμμετέχουν 

στην τηλεδιάσκεψη  16 μέλη.  
 
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς 
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας                (προσήλθε πριν την ψήφιση του 4ου θέματος) 

3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                         
4.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                   (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

5.Δημήτριος Ν. Μουζάκης   

6.Μαρία Μ. Πατηνιώτη                             
7.Αντώνιος Ν.Λουρής    

8.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα  

9.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας      

10.Νικόλαος Β. Δεμένεγας       

11.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη                     

12.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος    

13.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη           

14.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης      

15. Στυλιανός Γκρέκας  

16.Μουζάκη Αντ. Σώζα   

 

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Νικολέτα Βώσικα και ο 

Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γεώργιος Δεμένεγας 
Στη συνεδρίαση συμμετέχει και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για τον τεχνικό 

συντονισμό της συνεδρίασης και την τήρηση των πρακτικών. 
Δεν αποχώρησαν,  δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

      Συνδέθηκε ο κ. Βασίλειος Βαλεράς πριν την ψήφιση του 4ου θέματος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28/5/2021 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2135/21-5-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

 

Θέμα 1ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’ 

Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος και Πρόεδρος ΔΕΠ κα. Ειρ. 

Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 2ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β’ 

Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος και Πρόεδρος ΔΕΠ κα. Ειρ. 

Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 3ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2021 για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Β΄ κατανομή 2021). [Εισηγητής: 

Δήμαρχος και Πρόεδρος ΔΕΠ κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 4ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το α’ τρίμηνο 2021.[Εισηγητής, 

Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

Θέμα 5ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για το 2021. [Εισηγητής, Αντιδήμαρχος, κ. Αντ. Λουρής] 
 

Θέμα 6ο: Εξέταση αιτήματος ιατρού υπαίθρου του ΠΠΙ Κέας για παροχή επιδόματος σίτισης και 

στέγασης. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 7ο: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους παρόχθιους δρόμους στην Κορησσία Κέας. 

[Εισηγητής, Αντιδήμαρχος, κ. Κων. Δεμένεγας] 
 

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για απαγόρευση υδροδότησης κολυμβητικών δεξαμενών. [Εισηγητής, 

Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

Θέμα 9ο: Αιτήσεις εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων. [Εισηγητής, Αντιδήμαρχος, κ. Αντ. Λουρής] 
 

Θέμα 10ο: Έγκριση του προγράμματος δράσης του Δήμου Κέας για την πρόληψη και 

καταπολέμησης της σεξουαλικής παρενόχλησης. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
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Θέμα 1ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’ 

Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος και Πρόεδρος ΔΕΠ κα. Ειρ. 

Βελισσαροπούλου] 
  
Αποσύρεται. (αρμοδιότητα Ο.Ε. αρθρ. 40 Ν 4735/2020) 
 

Θέμα 2ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β’ 

Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. [Εισηγητής: Δήμαρχος και Πρόεδρος ΔΕΠ κα. Ειρ. 

Βελισσαροπούλου] 
 

Αποσύρεται. (αρμοδιότητα Ο.Ε. αρθρ. 40 Ν 4735/2020) 
 

Θέμα 3ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2021 για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Β΄ κατανομή 2021). [Εισηγητής: 

Δήμαρχος και Πρόεδρος ΔΕΠ κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία εισηγούμενη 

το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, σύμφωνα με: 
1. Το άρθρο 267§2 του Ν. 3852/2010 «Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης Δήμων», 
2. Το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της εκπαίδευσης» και 
3. Σε εκτέλεση της με Αρ. Πρωτ.: 32891/27.04.2021 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: 

60ΝΔ46ΜΤΛ6-5ΜΨ), κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των 10.370,00€, αποκλειστικά και μόνο για 

την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης 

χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κέας έτους 2021. 

Στο προαναφερθέν ποσό γίνεται παρακράτηση 0,15% για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

(Τ.Π.Δ.), δηλαδή ποσό ύψους 15,56€. Επομένως το καθαρό ποσό επιχορήγησης των σχολείων ανέρχεται 

σε 10.354,44€. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: 
1.  Να αποδεχθεί την ανωτέρω επιχορήγηση, που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 4311.0001 του 

προϋπολογισμού του έτους 2021 
2.  Να εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει πίστωση 

του ποσού των 10.370,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 15,56€) σε 

βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2021 με Κ.Α. 00.6711.0005 
3.  Να αποφασίσει ότι τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών του Δήμου 

4. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6/2021 σχετική απόφαση της Δ.Ε.Π. 

εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής: 

 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης 
 

7.765,83€ 
Λειτουργιές δαπάνες σχολείων 

(Α΄ κατανομή) 
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Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 
 

2.588,61€ 
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Α΄ κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 10.354,44€ 
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Α΄ κατανομή) 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Αποδέχεται την επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ που 

θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 4311.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2021. 
Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και πίστωση του ποσού των 

10.370,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 15,56€) σε βάρος της 

εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2021 με Κ.Α. 00.6711.0005 ως εξής: 

      Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης 
 

7.765,83€ 
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Α΄ κατανομή) 

Ε.Σ.Ε. Β’θμιας Εκπ/σης 
 

2.588,61€ 
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Α΄ κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 10.354,44€ 
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Α΄ κατανομή) 

Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 39/2021 
 

 

Θέμα 4ο: Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δ. Κέας, για το α’ τρίμηνο 2021.[Εισηγητής, 

Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Ελευθέριο Τζουβάρα ο οποίος 

εισηγείται την Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το α’ τρίμηνο του 2021 

λέγοντας ότι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε, με την υπ’ αριθμ. 80-2021 

(ΑΔΑ:ΩΖ7ΧΩΕΔ-9ΨΓ) απόφασή της, την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (α΄ 

τρίμηνο), βασιζόμενη στην κάτωθι σχετική εισήγηση της Προϊσταμένης Οικονομικής υπηρεσίας 

του Δήμου:    
«Με την ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942 τροποποιήθηκε η διαδικασία υπολογισμού των 

οικονομικών αποτελεσμάτων  και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης.  
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Με βάση τις αλλαγές που διαλαμβάνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ και σύμφωνα με τις οδηγίες που 

δίνονται στο υπ. αριθμ. 44485 / 6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ, σας υποβάλλουμε την έκθεση εκτέλεσης του 

Α΄ τριμήνου 2021.  
Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου, που 

παρουσιάζονται με την παρούσα, και να διαπιστώσει αν στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί 

υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.  
Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει υπερεκτίμηση εσόδων, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει 

υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του Π/Υ , με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 

ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Οικονομική Επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω 

έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε 

καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 
Εάν η Επιτροπή δεν διαπιστώσει υπερεκτίμηση εγγεγραμμένων εσόδων , τότε το Δημοτικό 

Συμβούλιο, καλείται  να ελέγξει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμενο να προβεί σε 

αναμόρφωσή του Π/Υ, το ίδιο, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 
Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα 

διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης  (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή 

Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου  για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 

3852/2010. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως 

αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας, σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα επίτευξης των στόχων για το 

Α΄ τρίμηνο 2021. 
Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου 

εμφανίζονται τα έσοδα και οι δαπάνες  με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν 

διαμορφωθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου : 
1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων και δαπανών Α΄ τριμήνου του έτους 2021. 
2. Πίνακας 2:  Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Α΄ τριμήνου 2021 
3. Πίνακας 3 : Πίνακας στοχοθεσίας προϋπολογισμού του έτους 2021. 

 

  Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας στην πορεία 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων 

οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων, λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι: 
α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων κατά την 

διάρκεια του έτους.» 
Στην §5 του ίδιου άρθρου, αναφέρεται, ότι οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» 

ελέγχονται διακριτά εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία υπολογισμού απόκλισης των εσόδων. 
 

Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο απολογισμός του Δ΄ 

τριμήνου.  

Ομάδα ΚΑΕ 
Ομαδοποιημένοι 

Κωδικοί 

Προϋπολογισμού 
Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 

Ποσοστό 

Απόκλισης 

% 
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1. Επιχορηγήσεις 

από Τακτικό 

Προϋπολογισμό 

(06)+(1211)+(1214)+(13

1)+ (1325)+ (1327) + 

(1215) + (4311) –(1315) 
164.994,64 371.657,31 206.662,67 125,25% 

2. Επιχορηγήσεις 

από ΠΔΕ και ΕΕ 

(1212)+ (1213) + 

(1216)+ (1219) + (1321) 

+ (1322) + (1326) + 

(1328) + (1329) - 

(8262)+ (1217) + 

(1315)+(1323)+ (1324) 

126.757,17 7.350,00 -119.407,17 -94,20% 

3α. Ίδια Έσοδα 
(01)+ (02)+ (03)+ (04) + 

(05)+ (07) + (11)+ (14) + 

(15) + (16) 
38.114,13 32.266,74 -5.847,39 -15,34% 

3β. Ίδια Έσοδα 

ΠΟΕ 

(21) + (22) Έσοδα 

παρελθόντων 

οικονομικών ετών 

(Π.Ο.Ε.) που 

βεβαιώνονται  για πρώτη 

φορά 

50.654,69 91.273,59 40.618,90 80,19% 

4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 

32 

(32) Εισπρακτέα 

υπόλοιπα - (85) 

Προβλέψεις μη 

είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων 

153.155,18 31.066,51 -122.088,67 -79,72% 

5. Λοιπά Έσοδα 

(41) Εισπράξεις υπέρ 

δημοσίου και τρίτων (+) 

(42)  Επιστροφές 

χρημάτων(+) (31) 

Εισπράξεις από δάνεια + 

(4319) Λοιπά έσοδα προς 

απόδοση σε τρίτους 

276.092,74 102.903,09 -173.189,65 -62,73% 

Σύνολο Εσόδων 

(Α1)  809.768,55 636.517,24 -173.251,31 -21,40% 

6. Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά 

την 31.12 2020 1.812.731,38 1.743.461,98 -69.269,40  
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Σύνολο Εσόδων 

και Διαθεσίμων 

(Α1+6) 
 2.622.499,93 2.379.979,22 -242.520,71 -9,25% 

 

Παρατηρείται απόκλιση στην είσπραξη των εσόδων σε ποσοστό -21,40%. Η απόκλιση των ταμειακών 

διαθεσίμων κατά το κλείσιμο της χρήσης 2020 θα τακτοποιηθεί με την πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού 

και στόχων, κατά την οποία, θα μειωθούν ισόποσα η εγγραφή του χρηματικού υπολοίπου και  αντίστοιχες 

δαπάνες.  
Σημειώνεται ότι στην Ομάδα ΚΑΕ 2 «Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και ΕΕ» και στον κωδικό 1321 η 

εγγραφή αφορά το έργο «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου 

Κέας (περιφ. Ν. Αιγαίου)» για το οποίο φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Ο Δήμος, ως 

κύριος του έργου διενεργεί λογιστική τακτοποίηση όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 7 της ΥΑ 

23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367Β/2013). 
   

Ο επόμενος πίνακας αφορά στον διακριτό  έλεγχο των υποομάδων των ιδίων εσόδων, όπως ορίζονται 

στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ. 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 

 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Ποσοστό 

Απόκλισης 
% 

3α. Ίδια Έσοδα 38.114,13 32.266,74 -5.847,39 -15,34% 
3β. Ίδια Έσοδα ΠΟΕ 50.654,69 91.273,59 40.618,90 80,19% 
4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 32 153.155,18 31.066,51 -122.088,67 -79,72% 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ 241.924,00 154.606,84 -87.317,16 -

36,09% 
 

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους οι εισπράξεις από οφειλέτες είναι μειωμένες. Αν η απόκλιση 

συνεχίσει να είναι  αρνητική άνω του 10% και στο β΄ τρίμηνο, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο μείωσης εσόδων 

και αντίστοιχων δαπανών. 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 

Στο άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 αναφέρεται ότι  «για τον  έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων 

οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι: 
«β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εξόδων 

κατά τη διάρκεια του έτους.» 
Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο 

απολογισμός του Α΄ τριμήνου.  

Ομάδα ΚΑΕ 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝ

ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΥ 

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση Ποσοστό 

Απόκλισης 
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1. Κόστος 

προσωπικού 

(60) Αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού + 

(8111) Αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού 

(ΠΟΕ) 

188.437,93 181.809,11 -6.628,82 -3,52% 

2. Λοιπά έξοδα 

χρήσης 

(6) Έξοδα Χρήσης - 

(60) Αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού 
247.762,26 83.603,68 -164.158,58 -66,26% 

3. Δαπάνες για 

επενδύσεις (+) (7)  Επενδύσεις 741.071,60 14.310,00 -726.761,60 -98,07% 

4. Πληρωμές 

ΠΟΕ 

(81) Πληρωμές 

υποχρεώσεων 

(Π.Ο.Ε.) - (8111)  

Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού + (83)  

Επιχορηγούμενες 

πληρωμές 

υποχρεώσεων 

(Π.Ο.Ε.) 

86.910,94 54.403,03 -32.507,91 -37,40% 

5. Αποδόσεις 

εσόδων υπέρ 

Δημοσίου και 

τρίτων 

(82) α) Αποδόσεις 

εσόδων υπέρ 

Δημοσίου και τρίτων - 

(8262)  Επιστροφή 

χρημάτων λόγω 

ανάκλησης κατανομής 

χρηματοδότησης ΠΔΕ 

94.905,45 51.917,35 -42.988,10 -45,30% 

Σύνολο 

Εξόδων (Β1)  1.359.088,18 386.043,17 -973.045,01 -71,60% 
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Η πραγματοποίηση δαπανών κατά το Α΄ τρίμηνο του έτους είναι μειωμένη, κυρίως λόγω αναμονής 

έγκρισης του προϋπολογισμού. 
 

Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 31/12 
 

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις αποτελούν την τρίτη παράμετρο του ελέγχου επίτευξης των στόχων 

σύμφωνα με την §1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 34574.  Ο στόχος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά το τέλος 

του έτους ισούται υποχρεωτικά με μηδέν, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ 44485/6-8-2018. 
 

 

 

 

 Σημειώνεται ότι από το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων, ποσό 100.374,77€  αφορά στους 

πίνακες παρακατάθεσης για τις απαλλοτριώσεις του ΧΥΤΑ. 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ  
 

Με την ΚΥΑ 34574 εισήχθησαν στον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού δύο νέες έννοιες, το 

Ταμειακό Αποτέλεσμα και το Οικονομικό Αποτέλεσμα. 
 

Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Ταμειακού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά των στόχων εσόδων 

και εξόδων, ενώ στην §3γ του άρθρου 3, ορίζεται ότι «η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί των 

συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από τον στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ».  
 

Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Οικονομικού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά του ταμειακού 

αποτελέσματος και του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων, ενώ στην §3ε ως Οικονομικό Αποτέλεσμα 

ορίζεται, «Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί 

του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του οικονομικού 

αποτελέσματος ΟΠΔ. Η αναγωγή της απόκλισης σε ποσοστό πραγματοποιείται από τον τύπο (Απόκλιση 

οικονομικού αποτελέσματος / στόχο συνολικών εσόδων)». 
 

Παραθέτουμε τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμού του Ταμειακού και Οικονομικού Αποτελέσματος  

καθώς και το ποσοστό της απόκλισης για το Α΄ τρίμηνο. 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 

 Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 
Σύνολο εσόδων (Α1) 809.768,55 636.517,24 -173.251,31 

6. Διαθέσιμα  1.812.731,38 1.743.461,98 -69.269,40 

Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6) 2.622.499,93 2.379.979,22 -242.520,71 

    

Σύνολο Εξόδων (Β1) 1.359.088,18 386.043,17 -973.045,01 

    

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις (Γ2) 
Στόχος Απολογισμός Απόκλιση 

180.000,00 332.594,83 152.594,83 
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(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 1.263.411,75 1.993.936,05 730.524,30 

    

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 180.000,00 332.594,83 152.594,83 

    

 (Ε).Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 1.083.411,75 1.661.341,22 577.929,47 

    

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού 

Αποτελέσματος 22,04% 
  

 

Η διαφορά εσόδων και χρηματικών διαθεσίμων με τα έξοδα (Α1+6 – Β1)διαμορφώνει την απόκλιση 

του Ταμειακού Αποτελέσματος σε 730.524,30€. και η απόκλιση του Οικονομικού Αποτελέσματος έναντι 

του στόχου είναι θετική  ύψους  577.929,47€.  
Τα ταμειακά διαθέσιμα ποσού 1.993.936,05€ είναι αρκετά για να καλύψουν τις απλήρωτες 

υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 332.594,83€ και να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω ανάγκες. 
Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική, ποσοστού 22,04%. 

Η Προϊσταμένη Οικονομικού 
Σοφία Νεχαλιώτου 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη και τους πίνακες 

στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
 Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας λέει ότι ο συνδυασμός της μειοψηφίας θα 

ψηφίσει ΠΑΡΩΝ, καθώς ο Προϋπολογισμός και η παρακολούθησή του είναι ευθύνη της Δημάρχου 

και της πλειοψηφίας. 
Οι κ.κ. Ν. Δεμένεγας, Γροσομανίδη , Πατηνιώτης, Σ.Μουζάκη, Γκρέκας, Κορασίδη και Βαλεράς  

ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την απόφαση 80-2021 (ΑΔΑ:ΩΖ7ΧΩΕΔ-9ΨΓ) της 

Οικονομικής Επιτροπής, τις ανωτέρω διατάξεις, τους πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και 

την εισήγηση του Αντιδημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(10 ΥΠΕΡ,  και 7 ΠΑΡΩΝ) 

 

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το α’ τρίμηνο του έτους 

2021, τους  πίνακες στοχοθεσίας και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 40/2021 
Σημείωση: προσήλθε ο κ. Βασίλειος Βαλεράς πριν την ψήφιση του 4ου θέματος 
 

Θέμα 5ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για το 2021. [Εισηγητής, Αντιδήμαρχος, κ. Αντ. Λουρής] 
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αντώνιος Λουρής ο οποίος εισηγείται το 5ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης ώς εξής: «Με την υπ’ αριθμ. 128/2011 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Κέας αποφασίστηκε η «παράταση του χρόνου χρήσης μουσικής για καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστό χώρο από Δευτέρα μέχρι Κυριακή έως τις 03:00 π.μ και για τις 

ίδιες ημέρες έως την 02:00 π.μ. για τα καταστήματα της Α1β 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β’ 526) 

που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο».  
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της 

ΚΥΑ 16228/2017, οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι αιτούνται τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής για 

το έτος 2020 στα καταστήματα υγειονομικού  ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας τους: 
 

1. Σ.Φ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε., κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ με την επωνυμία «ΜΑΓΑΖΕΣ» στην Κορησσία  Κέας με αρ. 

άδειας μουσικής: 4787/22.08.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1764/29-4-2021). 
2. «OIKOS KEA IKE», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με δραστηριότητα 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» στην θέση Κορησσία Κέας, με αρ. γνωστοποίησης 1196157/19-4-2021 

για χρήση μουσικής εντός και εκτός καταστήματος (αρ. πρωτ. αίτησης: 1765/29-4-2021). 
3. «LEON IKE», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΥΕ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΠΑΡ) στην Ιουλίδα Κέας με αρ. γνωστοποίησης 1012301(0)/20-

7-2017 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1799/5-5-2021). 
4. «VIRAL ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» στη θέση 

Μεσολίβαδο Κορησσίας  με αρ. γνωστοποίησης 1107743/8-5-2019 και για χρήση μουσικής εντός 

αίθουσας (αρ. πρωτ. αίτησης: 1851/10-5-2021)  
5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΕΠΕ, με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΣ ΚΑΦΕ ΕΠΕ», κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στη θέση Γιαλισκάρι Κέας, με αρ. άδειας μουσικής: 2332/12-7-2016 (αρ. 

πρωτ. αίτησης: 2053/18-5-2021) 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 
Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους 

Μουσικής»  
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 
Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 
Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) 
Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017 
Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων 
Το γεγονός ότι για το κατάστημα της «VIRAL IKE» έχουν βεβαιωθεί δύο (2) παραβάσεις για 

υπέρβαση χρονικών ορίων χρήσης μουσικής και παράτασης και διατάραξης κοινής ησυχίας των 

περιοίκων, για το προηγούμενο έτος. 
Το ότι ο ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερος για την έκδοση της εν λόγω άδειας 
Την θετική εισήγηση του Αντιδημάρχου  
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

Οι κ.κ Κων. Δεμένεγας και Γ. Βουτσινάς ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ για το ΚΥΕ της «VIRAL IKE» 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις 

και την εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2021 στο κατάστημα  

1. Σ.Φ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε., κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως 

ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ με την επωνυμία «ΜΑΓΑΖΕΣ» στην Κορησσία  Κέας με αρ. 

άδειας μουσικής: 4787/22.08.2012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1764/29-4-2021). 
2. «OIKOS KEA IKE», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με δραστηριότητα 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» στην θέση Κορησσία Κέας, με αρ. γνωστοποίησης 1196157/19-4-2021 

για χρήση μουσικής εντός και εκτός καταστήματος (αρ. πρωτ. αίτησης: 1765/29-4-2021). 
3. «LEON IKE», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΥΕ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΠΑΡ) στην Ιουλίδα Κέας με αρ. γνωστοποίησης 1012301(0)/20-

7-2017 (αρ. πρωτ. αίτησης: 1799/5-5-2021). 
4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΕΠΕ, με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΣ ΚΑΦΕ ΕΠΕ», κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στη θέση Γιαλισκάρι Κέας, με αρ. άδειας μουσικής: 2332/12-7-2016 (αρ. 

πρωτ. Αίτησης: 2053/18-5-2021) 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(15 ΥΠΕΡ και 2 ΠΑΡΩΝ) 
5. «VIRAL ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» στη θέση 

Μεσολίβαδο Κορησσίας  με αρ. γνωστοποίησης 1107743/8-5-2019 και για χρήση μουσικής εντός 

αίθουσας (αρ. πρωτ. αίτησης: 1851/10-5-2021)  
 

Οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω άδειας 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 41/2021 
 

 

 

 

 

Θέμα 6ο: Εξέταση αιτήματος ιατρού υπαίθρου του ΠΠΙ Κέας για παροχή επιδόματος σίτισης και 

στέγασης. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία 

εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι: 
«Με την υπ’αριθμ.1996/17-5-2021 αίτησή της η ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου κα. Γκουλιοπούλου 

Κωνσταντινιάς, που υπηρετεί στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας), ζητά την 

παροχή επιδόματος σίτισης και στέγασης, βάσει του άρθρου 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), το 

οποίο αντικατέστησε το άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017. 
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Ο Νόμος 4512/2018 (Α ́5/17-1-2018) στο άρθρο 349, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 32 του 

Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/ Α ́/31-07-2017 με τίτλo “Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους από Ο.Τ.Α. 

ορεινών και νησιωτικών περιοχών” στην παρ.1 αναφέρει ότι οι νησιωτικοί Δήμοι με πληθυσμό 

μικρότερο των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων αυτών, μπορεί να παρέχουν 

δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και 

νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής 

Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β. και τους 

αναπληρωτές εκπαιδευτικούς”. Στη δε παρ.2 αναφέρει επίσης ότι για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να 

ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις 

παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης 

ανάλογων πόρων από την Οικονομική Υπηρεσία του Ο.Τ.Α. 
Προτείνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω να δοθεί στην κα. Γκουλιοπούλου Κωνσταντινιά το μηνιαίο 

ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€), για το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούνιο 2021 έως τη λήξη 

της θητείας της. 
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και στέγασης σε 

εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου 

Κέας. 
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη, την υπ’αριθ. 1996/17-5-2021 αίτηση της κας. 

Γκουλιοπούλου Κωνσταντινιάς, το άρθρο 32 του Νόμου 4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 349 του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018), την υπ’αριθ. 2206/25-2-2021 

βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης και την εισήγηση της  

Δημάρχου 
 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Κάνει δεκτό το αίτημα της ιατρού υπαίθρου κας Γκουλιοπούλου Κωνσταντινιάς που υπηρετεί στο 

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας), για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης και 

στέγασης για το χρονικό διάστημα της παροχής υπηρεσίας της στο ΠΠΙ Κέας, και εγκρίνει την 

καταβολή επιδόματος σίτισης και στέγασης,  μηνιαίου ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€), για το 

χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούνιο 2021 έως τη λήξη της θητείας της. 
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και στέγασης σε 

εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν.4483/2017» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου 

Κέας. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 42/2021 
 

Θέμα 7ο: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους παρόχθιους δρόμους στην Κορησσία Κέας. 

[Εισηγητής, Αντιδήμαρχος, κ. Κων. Δεμένεγας] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα, ο οποίος 

εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου,  με 

την υπ’ αριθμ. 91/2021(ΑΔΑ:Ω347ΩΕΔ-56Ι)  απόφασή της, και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 72 του 

Ν.3852/2010 (Α΄87) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 παρ. ιγ΄, 

εισηγούμαστε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κορησσία.  
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Είναι αναγκαία η πραγματοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους παρόχθιους δρόμους στην 

περιοχή Κορησσία. Οι παρόχθιοι δρόμοι θα πρέπει να μονοδρομηθούν, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διέλευση των οχημάτων.  
Πιο συγκεκριμένα, ο δρόμος που βρίσκεται δεξιά του ρέματος (εισερχόμενοι από την παραλία 

Κορησσίας) από οικία κ. Παρασκευής Κορασίδη έως οικία κ. Νικολάου Δοκέρη θα χρησιμοποιείται με 

κατεύθυνση το ρέμα (άνοδος) και ο δρόμος που βρίσκεται αριστερά του ρέματος από οικία κ. Μουζάκη 

- Βουγίδη Κυριακής έως Ξενοδοχείο «Το Όνειρο» θα χρησιμοποιείται με κατεύθυνση την παραλία 

Κορησσίας (κάθοδος). Ως εκ τούτου, για την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

απαιτείται η τοποθέτηση σήμανσης, και συγκεκριμένα δύο πινακίδων που θα ορίζουν την κατεύθυνση 

των δρόμων.  
Για το θέμα ψηφίζει θετικά και η πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα Νικολέτα Βώσικα. 
 

Καλείται το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 

91/2021(ΑΔΑ:Ω347ΩΕΔ-56Ι)   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την εισήγηση του 

Αντιδημάρχου, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη μονοδρόμηση των παρόχθιων δρόμων στην Κορησσία. Ως εκ τούτου, ο δρόμος που 

βρίσκεται δεξιά του ρέματος (εισερχόμενοι από την παραλία Κορησσίας) από οικία κ. Παρασκευής 

Κορασίδη οικία κ. Νικολάου Δοκέρη θα χρησιμοποιείται με κατεύθυνση το ρέμα (άνοδος) και ο δρόμος 

που βρίσκεται αριστερά του ρέματος από οικία κ. Μουζάκη - Βουγίδη Κυριακής έως Ξενοδοχείο «Το 

Όνειρο» θα χρησιμοποιείται με κατεύθυνση την παραλία Κορησσίας (κάθοδος). 
Για την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα γίνει η προμήθεια δύο πινακίδων 

που θα ορίζουν την κατεύθυνση των δρόμων.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 43/2021 
 

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για απαγόρευση υδροδότησης κολυμβητικών δεξαμενών. [Εισηγητής, 

Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας] 
κατόπιν εισήγησης της Δημάρχου, ο τίτλος του θέματος αναδιατυπώνεται ως εξής:  
Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για απαγόρευση υδροδότησης κολυμβητικών δεξαμενών από το 

δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.  
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα ο οποίος, 

εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής : 
«Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Α΄87) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 

του Ν. 4735/2020 παρ. ιγ΄, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια 

κανονιστικών αποφάσεων του δήμου. 
Κατόπιν της υπ’αριθμ. 74/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΙΩΕΔ-ΖΙ7) απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής και 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η εξοικονόμηση του πολύτιμου αγαθού του νερού για να καλύπτονται με 

επάρκεια οι βασικές ανάγκες ύδρευσης για οικιακή και επαγγελματική χρήση εισηγούμαστε προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο τα κάτωθι: 
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1. Την απαγόρευση της υδροδότησης των κολυμβητικών δεξαμενών από το δημοτικό δίκτυο 

ύδρευσης σε όλο το νησί, από την ανάρτηση της απόφασης και ως το τέλος του έτους. 
 

2. Σε περίπτωση που κάποιος χρησιμοποιήσει νερό από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για το γέμισμα 

κολυμβητικής δεξαμενής, θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 

€). 
 

Το μέτρο προτείνεται για την εξοικονόμηση του πολύτιμου αγαθού του νερού, προκειμένου να 

καλύπτονται με επάρκεια οι βασικές ανάγκες ύδρευσης για οικιακή και επαγγελματική χρήση.» 
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Νικ. Δεμένεγας λέει ότι:  
“Όπως επισημάναμε και κατά την συζήτηση του θέματος στην οικονομική επιτροπή: Το πρόβλημα 

της λειψυδρίας θα είναι πολύ πιεστικό φέτος, αφενός λόγω της ανομβρίας αλλά και λόγω της αυξημένης 

ζήτησης νερού για οικιακή, για αγροτική και κυρίως για επαγγελματική χρήση. Το νησί μας, εκτός από 

την αγροτική οικονομία προσδοκά για οικονομική ανάπτυξη στον τουρισμό και την οικοδομική 

δραστηριότητα. Οι κολυμβητικές δεξαμενές, αναπόφευκτα, αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του 

τουριστικού προϊόντος της Κέας αλλά και της οικοδομικής δραστηριότητας στην κατασκευή 

τουριστικών κατοικιών. Παρά το γεγονός ότι η πρόταση σήμερα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, εξειδικεύει 

την απαγόρευση της υδροδότησης των κολυμβητικών δεξαμενών, όχι για το σύνολο, αλλά για εκείνες 

που υδρεύονται από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης την θεωρούμε αυθαίρετη, παράτυπη και πρακτικά 

ανεφάρμοστη. Η υπερκατανάλωση νερού από συνδέσεις το δίκτυο ύδρευσης μπορεί να οφείλεται και σε 

παράλληλο πότισμα κήπων, αυξημένη κίνηση σε τουριστικά καταλύματα και άλλους συνδυασμένους 

παράγοντες που θα υποχρεώσουν τις υπηρεσίες του Δήμου να έρθουν σε αντιδικία με τους καταναλωτές 

προκειμένου αποδειχθεί παράβαση και να βεβαιωθεί πρόστιμο. Η αυξημένη τιμολόγηση των 

υπερκαταναλώσεων αποτελεί από μόνη της ανασταλτικό παράγοντα της σπατάλης νερού και δεν 

έρχεται σε αντίθεση με τον κανονισμό ύδρευσης. Προφανώς σε έλλειψη επάρκειας πρέπει να δίνεται 

προτεραιότητα στην απρόσκοπτη παροχή νερού στους κατοίκους για οικιακή και αγροτική χρήση. 

Όμως ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίσει με κάθε πρόσφορο τρόπο την επάρκεια και την καλή ποιότητα 

νερού για όλες τις προβλεπόμενες χρήσεις και όχι να σκεπάζει το πρόβλημα αυθαίρετα με απαγορεύσεις 

και αποκλεισμούς. Έπρεπε ήδη ο Δήμος Κέας να έχει εξασφαλίσει, συμπληρωματικά των γεωτρήσεων, 

την επάρκεια νερού από αφαλατώσεις που είναι ανεξάρτητες από την ανομβρία, όπως κάνουν ήδη με 

επιτυχία τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων και όχι να ελπίζει σε επίλυση του προβλήματος με διάνοιξη 

νέων γεωτρήσεων.  
Για τους ανωτέρω λόγους ψηφίζουμε ΚΑΤΑ της απαγόρευσης υδροδότησης κολυμβητικών 

δεξαμενών και προτείνουμε άμεση λύση του προβλήματος επάρκειας νερού με έκτακτη προμήθεια και 

εγκατάσταση φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού ή προμήθεια νερού για τις έκτακτες 

ανάγκες του Δήμου με υδροφόρα..”  
 

Η Δήμαρχος επισημαίνει επί των ανωτέρω: 

Η ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων κρίνεται επιτακτική. Μέσα από την απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου τονίζουμε την πρόθεση μας να ευαισθητοποιήσουμε τους δημότες και τους επισκέπτες της 

Κέας  στην ορθολογική χρήση του νερού. 

Η ελάχιστες βροχοπτώσεις κατά την διάρκεια του χειμώνα μας επιβάλλουν να είμαστε προσεκτικοί. 

Η απόφαση δεν αναφέρεται σε καθολική απαγόρευση αλλά για τους ιδιοκτήτες που γεμίζουν τις 
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κολυμβητικές δεξαμενές από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. Προτεραιότητα της παρούσας Δημοτικής 

αρχής είναι η οικονομική ανάπτυξη του νησιού μας μέσα από τον τουρισμό την αγροτική καλλιέργεια 

και την οικιστική ανάπτυξη με παράλληλο ενδιαφέρον προς την επάρκεια νερού για του μόνιμους 

κατοίκους του νησιού και μη. Η μέθοδος της αφαλάτωσης είναι μέσα στα σχέδια μας, άλλωστε 

αποτελεί τμήμα του τεχνικού μας προγράμματος. 

 

Η κα Γροσομανίδη μεταξύ άλλων προτείνει ότι πρέπει να αναφέρεται αυτό στον κανονισμό 

ύδρευσης . 

Ο κ. Γκρέκας προτείνει να αποσυρθεί το θέμα και να συζητηθεί καλύτερα από 1/1/2022. 

Ο κ. Λέανδρος ρωτάει ποιο θα είναι το μέγεθος της εξοικονόμησης, αν έχει γίνει σχετική μελέτη 

οικονομικών στοιχείων, για το πόσες πισίνες αφορά, για το αν θα μπορούσε να εξισορροπηθεί από 

κάποιο άλλο μέτρο. 

Ο κ. Κων.Δεμένεγας  και ο Βουτσινάς προτείνουν να είναι μικρότερο το πρόστιμο, 1000,00 και να 

πάνε τα χρήματα στο ΠΠΙ Κέας. 

 

Οι κ.κ. Ν. Δεμένεγας, Γροσομανίδη , Πατηνιώτης, Σ.Μουζάκη, Γκρέκας, Κορασίδη και Βαλεράς  

ψηφίζουν ΚΑΤΑ για τους ανωτέρω λόγους. 
Ο κ. Λέανδρος ψηφίζει ΚΑΤΑ, λόγο του ότι η πρόταση δεν είναι τεκμηριωμένη. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’αριθμ. 

74/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΙΩΕΔ-ΖΙ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και την εισήγηση του 

Αντιδημάρχου 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(9 ΥΠΕΡ και 8 ΚΑΤΑ) 

 

Εγκρίνει: 
1. Την απαγόρευση της υδροδότησης των κολυμβητικών δεξαμενών από το δημοτικό δίκτυο 

ύδρευσης σε όλο το νησί, από την ανάρτηση της απόφασης και ως το τέλος του έτους. 
 

       2. Σε περίπτωση που κάποιος χρησιμοποιήσει νερό από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για το 

γέμισμα κολυμβητικής δεξαμενής, θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ 

(1.500,00 €). 
 

       Το μέτρο προτείνεται για την εξοικονόμηση του πολύτιμου αγαθού του νερού, προκειμένου να 

καλύπτονται με επάρκεια οι βασικές ανάγκες ύδρευσης για οικιακή και επαγγελματική χρήση. 
 

     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 44/2021 
 

Θέμα 9ο: Αιτήσεις εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων. [Εισηγητής, Αντιδήμαρχος, κ. Αντ. Λουρής] 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αντώνιο Λουρή ο οποίος εισηγούμενος το 

9.ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  αναφέρει ότι: «Οι κάτωθι πολίτες ζητούν με αίτησή τους τη μίσθωση 

κοινόχρηστων χώρων:  
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1.  Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της ΜΙΧΑΗΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  για την 

τοποθέτηση πάγκου-σετ τραπεζοκαθίσματος .  
Η Μιχαήλη Αικατερίνη , ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο- 

πιτσαρία) στην Ιουλίδα Κέας, έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 854/10-3-2021 αίτηση στον Δήμο για 

μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής επιφάνειας 2τμ. για την τοποθέτηση πάγκου-σετ 

τραπεζοκαθίσματος απέναντι από την είσοδο του καταστήματος.  
 

2.  Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου κατόπιν αιτήσεως της ετ. “ACQUA KEA OE”  για την 

τοποθέτηση σταντ με το κατάλογο-μενού του καταστήματος.  
Ο κ. Καρανικολάου Βασίλειος ως νόμιμος εκπρόσωπος της ετ. “ACQUA KEA OE”, ιδιοκτήτης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ μπαρ ACQUA) στο Βουρκάρι Κέας, έχει καταθέσει 

την υπ’ αριθμ. 1070/24-3-2021 αίτηση στον Δήμο για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου συνολικής 

επιφάνειας 1 τμ. έξω από την πίσω είσοδο του καταστήματος για την τοποθέτηση σταντ με το 

κατάλογο-μενού του καταστήματος. 
 

Οι αιτούμενοι χώροι θα μαρκαριστούν διακριτικά από την αρμόδια υπηρεσία. 
Η άδεια στους αιτούντες θα χορηγηθεί μόνο εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι. 
 

Καλείται το Δ.Σ να αποφασίσει αν θα μισθώσει τους προαναφερθέντες αιτούμενους κοινόχρηστους 

χώρους στους ανωτέρω πολίτες και με ποιους όρους, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και 

την υπ’ αριθμ. 120/2020 απόφασή του περί τελών μίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το Ν. 

3463/2006, άρθρο 37, το Β.Δ από 24-9/20 – 10 -58 άρθρο 13, το Ν. 1080/1980, άρθρο 3, το Ν. 

1043/1980, το Ν. 1577/1985, την αρ. 19 - Απόφαση 52716/01 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, το Ν. 2696/99 

«περί Κ.Ο.Κ» άρθρα 34, 47 και 48, το Ν. 1828/89, το Ν. 1900/90, το Ν. 1337/83 άρθρο 17, παρ. 4, το 

Π.Δ 6/21.8.1998 - ΦΕΚ 195 Α- Ν.1337/1983 άρθρο 6, το Ποιν. Κώδικα άρθρο 292 παρ. 1 και το Ν. 

3254/04, την υπ 'αριθμ. 120/2020 απόφαση του Δ.Σ καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία του πλαισίου 

της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διασποράς του κορονοϊού στα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στους κάτωθι πολίτες, μόνο εφόσον είναι ταμειακά  

ενήμεροι. 
 

1. Εκμίσθωση κοινοχρήστου  χώρου συνολικής επιφάνειας 2 τ.μ στην ΜΙΧΑΗΛΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο-

πιτσαρία) στην Ιουλίδα Κέας, για την τοποθέτηση πάγκου-σετ τραπεζοκαθίσματος. 
2. Εκμίσθωση κοινοχρήστου  χώρου συνολικής επιφάνειας 1 τ.μ στην ετ. “ACQUA KEA OE”, 

ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ μπαρ ACQUA) στο Βουρκάρι 

Κέας, για την τοποθέτηση σταντ με το κατάλογο-μενού του καταστήματος. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 45/2021 
 

Θέμα 10ο: Έγκριση του προγράμματος δράσης του Δήμου Κέας για την πρόληψη και 

καταπολέμησης της σεξουαλικής παρενόχλησης. [Εισηγητής: Δήμαρχος κα. Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου η οποία εισηγείται το 

10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 
«Με το υπ’αριθμ. 1382/15-4-2021 έγγραφό της η ΚΕΔΕ, και στο πλαίσιο των δράσεων της 

Επιτροπής Ισότητας και του Διοικητικού Συμβουλίου της, παροτρύνει τους Δήμους να συνυπογράψουν 

τη Δημόσια Δέσμευση για μηδενική ανοχή στην σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και την υιοθέτηση 

ενός σχεδίου δράσης, προκειμένου να υπάρξει κινητοποίηση και συνεργασία σε εθνικό επίπεδο 

ανάμεσα στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Σας καλώ να εγκρίνουμε το συνημμένο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Κέας για την πρόληψη και 

καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και τη δημόσια δέσμευση του Δήμου Κέας για 

«Μηδενική Ανοχή». 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη της εισήγηση της 

Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α- Συνυπογράφει την κάτωθι δημόσια δέσμευση για «Μηδενική Ανοχή στην σεξουαλική 

παρενόχληση: 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 
ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 

 

Ο Δήμος Κέας δεσμεύεται να καταπολεμήσει τη 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. Ο δήμος 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 των Διευθύνσεων 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 το 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 υπηρεσίες που κάνουν 

χρήση των υπηρεσιών του δήμου. Τέλος, οι εργαζόμενοι/ες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
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αποτροπής φαινομένων όπου οι συνάδελφοί τους καθίστανται αντικείμενα προσβλητικής συμπεριφοράς 

και σεξουαλικής παρενόχλησης εντός της υπηρεσίας.  
Ο Δήμος εργάζεται για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ώστε να μην 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. 
 

Β-Εγκρίνει το κάτωθι Πρόγραμμα Δράσης για της Πρόληψη και Καταπολέμηση της 

Σεξουαλικής Παρενόχλησης.  
 

 
Α. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  

Α.1. Δημόσια Δέσμευση για Μηδενική Ανοχή  

Η πρώτη δράση πρόληψης αποτελεί η «Δημόσια Δέσμευση για Μηδενική Ανοχή» του Δήμου Κέας. Το 

κείμενο θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής: «Ο Δήμος Κέας επιβεβαιώνει την πρόθεσή του 

να καταπολεμήσει τη 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 1 Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης, που κυρώθηκε με το ν. 4531/2018, Οδηγία 2006/54 για την εφαρμογή της αρχής των 

ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόληση, που 

μεταφέρθηκε με τον Νόμο 3896/2010 και Οδηγία 2004/113 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, που 

μεταφέρθηκε με τον Ν. 3769/2009. 5 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. Ο δήμος θα κάνει χρήση των σχετικών διατάξεων με στόχο την τιμωρία των 

δραστών».  

Η Δημόσια Δέσμευση περιλαμβάνει επίσης τον ορισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης σύμφωνα με 

το άρθρο 2δ) Οδηγίας 2006/54, «η εκδήλωση οποιαδήποτε 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».  

Η Δημόσια Δέσμευση αναφέρει ρητά τις ευθύνες των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών για την 

καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας, όπως, π.χ. «Οι αιρετοί και οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων του δήμου 

έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν την πολιτική του δήμου και να λαμβάνουν μέτρα για τη 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 σεξουαλικής παρενόχλησης που υποπίπτουν στην αντίληψή τους κατά την άσκηση των 
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καθηκόντων τους σε βάρος συναδέλφων ή πολιτών που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες του δήμου ή τις 

υπηρεσίες 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 εξασφαλίζει την ενημέρωση και την ενδυνάμωση των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους 

και τη διαδικασία της καταγγελίας των διωκόμενων περιστατικών και την αντικειμενική και αμερόληπτη 

διερεύνηση των αυτών» .  

Η δημόσια δέσμευση περιλαμβάνει τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται στον δήμο από τα 

θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης, ώστε να παρέχεται βοήθεια, να αντιμετωπίζεται η καταγγελία με τη 

δέουσα σοβαρότητα και απόλυτη εμπιστευτικότητα και με σεβασμό των υπερασπιστικών δικαιωμάτων 

και του τεκμηρίου αθωότητας του προσώπου που καταγγέλλεται, να προστατεύονται τόσο οι 

καταγγέλλουσες/καταγγέλλοντες, αλλά και οι διενεργούντες τις ΕΔΕ, από δυσμενείς διακρίσεις και 

εργασιακά αντίποινα. Ορίζονται επίσης τα πειθαρχικά αδικήματα και οι πειθαρχικές ποινές για την τέλεση 

σεξουαλικής παρενόχλησης αλλά και κάθε διάκρισης λόγω φύλου, προκειμένου οι σχετικές διατάξεις να 

εναρμονιστούν με τις αντίστοιχες διατάξεις του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών 

υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ΝΟΜΟΣ 3528/2007, ΦΕΚ Α΄ 26/ 9.2.2007) (από το τμήμα Β του 

παρόντος προγράμματος).  

Τέλος, η δημόσια δέσμευση θα αναφέρει ότι «Ο δήμος εργάζεται για τη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας, ώστε να μην 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».  

Η δημόσια δέσμευση κοινοποιείται προς όλους τους αιρετούς και το προσωπικό του δήμου, και των 

ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτού, ώστε να ενημερωθούν για το δικαίωμα καταγγελίας, και παράλληλα, να 

πληροφορηθούν ότι η τυχόν καταγγελία θα εξετασθεί έγκαιρα και με τον δέοντα τρόπο, και αναρτάται σε 

εμφανές σημείο στις υπηρεσίες και στους χώρους εξυπηρέτησης κοινού, αλλά και στον διαδικτυακό τόπο 

του Δήμου Κέας. 

 Στη δημόσια δέσμευση περιλαμβάνεται η πρόθεση να αξιοποιηθούν από τον δήμο οι διαδικασίες 

χειρισμού των περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης και τα εργαλεία καταγραφής (έντυπο υποβολής 

καταγγελίας για σεξουαλική παρενόχληση), όπως προτείνονται στο Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (2012) σελ.89-94).  

Το έντυπο καταγγελίας θα χορηγείται δωρεάν από τον Δήμο Κέας και θα διακινείται μέσω 

εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.  

Α.2. Επιμόρφωση εργαζομένων και αιρετών  

Σημαντικό μέσο πρόληψης και αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης αποτελεί η 

επιμόρφωση του συνόλου του προσωπικού του δήμου, αλλά και των αιρετών. Η επιμόρφωση όλων των 

υπηρεσιακών στελεχών περιλαμβάνει την ενημέρωση σε θέματα όπως: (α) οι μορφές της σεξουαλικής 

παρενόχλησης και οι παράγοντες που την ευνοούν/παρεμποδίζουν στο εργασιακό περιβάλλον, (β) οι 

υπηρεσιακές ευθύνες σχετικά με τα προβλήματα που τυχόν δημιουργηθούν ή καταγγελθούν, (γ) ο τρόπος 

χειρισμού των περιστατικών με εχεμύθεια, διακριτικότητα και σοβαρότητα και με σεβασμό των 

υπερασπιστικών δικαιωμάτων και του τεκμήριου αθωότητας του προσώπου που καταγγέλλεται.  
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Α.3. Καμπάνιες ευαισθητοποίησης  

Σχεδιασμός και διεξαγωγή καμπάνιας «Μηδενική Ανοχή» σε δύο επίπεδα.  

Α) εντός του οργανισμού του Δήμου και των υπηρεσιών του με στόχο την ενημέρωση όλων των 

εργαζομένων στον Δήμο, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας, για τα σεμινάρια επιμόρφωσης για την 

σεξουαλική παρενόχληση.  

Β) Καμπάνια Ευαισθητοποίησης στην κοινωνία της Κέας σχετικά με τη «Μηδενική Ανοχή» στη 

σεξουαλική παρενόχληση με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των Δημοτών μας. (Συνεργασία με 

την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων)  

Β. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ  

Β.1 Πειθαρχική δίωξη- Προτεινόμενες Τροποποιήσεις  

Η πειθαρχική δίωξη απαιτεί σημαντικές θεσμικές αλλαγές και προσαρμογή της ισχύουσας 

νομοθεσίας που διέπει τον Κώδικα κατάστασης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων (Β.1.1.) και τον 

Νόμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Β.1.2.). Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των νόμων είναι ως εξής: 

 Β.1.1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΝΟΜΟΣ 3584/2007, ΦΕΚ Α΄ 

143/28.6.2007)  

1. Στην παρ.1 του άρθρου 111 Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143/28.6.2007) προστίθεται περίπτωση κη΄ ως 

εξής:  

κη) α) η παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, σύμφωνα με τον ν. 3896/2010 (ΦΕΚ Α’ 207/8-12/2010) 

και κατά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και κατά την παροχή αυτών σύμφωνα με το ν. 3769/2009 

(ΦΕΚ Α΄ 105/1.7.2009).  

κη) β) η σεξουαλική παρενόχληση, που ορίζεται ως 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, και δη: 1) στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 17 Ν. 3896/2010 

δηλ. σε βάρος ατόμων που απασχολούνται ή είναι υποψήφια για απασχόληση στο Δημόσιο και στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μορφή 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης έργου και της έμμισθης εντολής, και ανεξάρτητα από 

τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στα άτομα που ασκούν ελευθέρια επαγγελμάτα καθώς και στα 

άτομα που λαμβάνουν επαγγελματική εκπαίδευση ή είναι υποψήφια για επαγγελματική εκπαίδευση 

οποιουδήποτε είδους και μορφής, καθώς και με αφορμή ή με την ευκαιρία της εργασίας και 2) στο πεδίο 

εφαρμογής του άρθρου 3 παρ. 1 ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105/Α/1.7.2009), δηλαδή κατά την παροχή αγαθών 

και υπηρεσιών που διατίθενται στο κοινό, ανεξάρτητα από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. 

κη) γ) η παρενόχληση λόγω φύλου, που ορίζεται ως η εκδήλωση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς 

συνδεόμενη με το φύλο ενός προσώπου, με σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του 

προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού 

περιβάλλοντος, και δη: 1) στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 17 Ν. 8 3896/2010, δηλ. σε βάρος ατόμων που 

απασχολούνται ή είναι υποψήφια για απασχόληση στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς 
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και στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε μορφή σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης έργου και της έμμισθης εντολής, και ανεξάρτητα από τη φύση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, στα άτομα που ασκούν ελευθέρια επαγγέλματα, καθώς και στα άτομα που 

λαμβάνουν επαγγελματική εκπαίδευση ή είναι υποψήφια για επαγγελματική εκπαίδευση οποιουδήποτε 

είδους και μορφής, καθώς και με αφορμή ή με την ευκαιρία της εργασίας και 2) στο πεδίο εφαρμογής του 

άρθρου 3 παρ.1 ω. 3769/2009 (ΦΕΚ 105/Α/1.7.2009), δηλαδή κατά την παροχή αγαθών και υπηρεσιών 

που διατίθενται στο κοινό, ανεξάρτητα από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.  

κη) δ) η χρήση γλώσσας έμφυλης διάκρισης κατά την άσκηση των καθηκόντων.»  

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 113 ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143/28.6.2007) προστίθεται περίπτωση ι) ως 

εξής: 

 «η σεξουαλική παρενόχληση κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση κηβ) της παρ.1 του άρθρου 111 του 

παρόντος».  

2. Στο άρθρο 113 ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143/28.6.2007) προστίθενται παρ. 4 και 5 ως εξής:  

«4. Για τα παραπτώματα της περίπτωσης κη) β) της παραγράφου 1 του άρθρου 111 του παρόντος δεν 

μπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του υποβιβασμού.  

«5. Για τα παραπτώματα των περιπτώσεων κη) α) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 111 του 

παρόντος δεν μπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του προστίμου.»  

3. Στην παρ.3 του άρθρου 115 ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143/28.6.2007) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως 

εξής:  

«Η τέλεση του παραπτώματος της περίπτωσης κη)β) από προϊστάμενο έναντι υφισταμένου ή από 

πρόσωπο που έχει θεσμική ιδιότητα έναντι προσώπου που τελεί σε εξάρτηση από αυτό αποτελεί 

ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση της ποινής."  

Β.1.2. ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 233 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 125 ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018), προστίθενται περιπτώσεις γ’ και δ΄ ως εξής:  

«γ. αν έχουν διαπράξει σεξουαλική παρενόχληση, που ορίζεται ως 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, και δη: 1) στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 17 

Ν.3896/2010, δηλ. σε βάρος ατόμων που απασχολούνται ή είναι υποψήφια για απασχόληση στο Δημόσιο 

και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή 

μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης έργου και της έμμισθης εντολής, και 

ανεξάρτητα από τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στα άτομα που ασκούν ελευθέρια επαγγέλματα, 

καθώς και στα άτομα που λαμβάνουν επαγγελματική εκπαίδευση ή είναι υποψήφια για επαγγελματική 9 

εκπαίδευση ή είναι υποψήφια για επαγγελματική εκπαίδευση οποιουσδήποτε είδους και μορφής, καθώς 

και με αφορμή ή με την ευκαιρία της εργασίας και 2) στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παρ.1 ν. 

3769/2009 (ΦΕΚ 105/Α/1.7.2009), δηλαδή κατά την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται στο 

κοινό, ανεξάρτητα από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.  
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δ. αν έχουν διαπράξει παρενόχληση λόγω φύλου, που ορίζεται ως η εκδήλωση ανεπιθύμητης 

συμπεριφοράς συνδεόμενη με το φύλο ενός προσώπου, με σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της 

αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, 

ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, και δη: 1) στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 17 Ν. 3896/2010, 

δηλ. σε βάρος ατόμων που απασχολούνται ή είναι υποψήφια για απασχόληση στο Δημόσιο και στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε μορφή σχέση εργασίας ή μορφή 

απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης έργου και της έμμισθης εντολής, και ανεξάρτητα από 

τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στα άτομα που ασκούν ελευθέρια επαγγέλματα, καθώς και στα 

άτομα που λαμβάνουν επαγγελματική εκπαίδευση ή είναι υποψήφια για επαγγελματική εκπαίδευση 

οποιουδήποτε είδους και μορφής, καθώς και με αφορμή ή με την ευκαιρία της εργασίας και 2) στο πεδίο 

εφαρμογής του άρθρου 3 παρ.1 ω. 3769/2009 (ΦΕΚ 105/Α/1.7.2009), δηλαδή κατά την παροχή αγαθών 

και υπηρεσιών που διατίθενται στο κοινό, ανεξάρτητα από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.  

Β.2. Διαδικασία καταγγελίας  

Η διαδικασία καταγγελίας θα πρέπει να είναι σαφής και ακριβής, ώστε να διευκολύνει την επίλυση 

του προβλήματος αποτελεσματικά και ουσιαστικά, και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:  

Η/Ο εργαζόμενη/ος που υφίσταται σεξουαλική παρενόχληση ή ο/η μάρτυρας του περιστατικού 

μπορεί να απευθυνθεί προς αρωγή, κατά μόνας ή με συνοδεία (φιλικό πρόσωπο, συνάδελφος/φισσα):  

(α) στον/στην αρμόδια υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού του Δήμου.  

(β) στην τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής 

(προτείνεται Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τον δήμο)  

(γ) στον Συνήγορο του Πολίτη  

Η γραπτή καταγγελία (είτε από τον ίδιο, είτε από τρίτο) απευθύνεται, όταν αφορά σε 

καταγγελλόμενο/η υπάλληλο, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στον Δήμαρχο, ο οποίος διατάσσει ΕΔΕ, την 

οποίαν αναθέτει σε ανώτερο υπηρεσιακό στέλεχος του δήμου ίδιου φύλου με το πρόσωπο που 

καταγγέλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα, και όταν αφορά σε καταγγελλόμενο/η αιρετό/ή, στον αρμόδιο 

Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  

Β.3. Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)  

Το άτομο που θα αναλάβει να διεξάγει την ΕΔΕ θα πρέπει να τυγχάνει της γενικής αποδοχής για την 

ακεραιότητα, ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα του, να εμπνέει εμπιστοσύνη και να αναγνωρίζεται ως 

άτομο με ευαισθησία στα θέματα φύλου και ισότητας και, αν είναι δυνατόν, να έχει τύχει επιμόρφωσης 

σχετικά με τον χειρισμό υποθέσεων σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο/Η διενεργών/ουσα την ΕΔΕ δεν 

συνδέεται με κανένα τρόπο με το θύμα ή τον φερόμενο ως δράστη, λαμβάνει υπόψιν του την 

ιδιαιτερότητα του φαινομένου και διευκολύνεται στην έρευνα με τα εργαλεία που προβλέπει ο νόμος 

(εξέταση μαρτύρων για επιβεβαίωση της καταγγελίας κλπ) .  

Η ΕΔΕ γίνεται με όλους τους κανόνες της πειθαρχικής διαδικασίας και με απόλυτη εχεμύθεια και 

τήρηση πρακτικών, η/ο καταγγέλλων/ουσα και οι μάρτυρες προστατεύονται. Ο/H καταγγελλόμενος/η 

λαμβάνει γνώση των στοιχείων της έρευνας. Η έρευνα επικεντρώνεται στα γεγονότα και αποφεύγεται η 

άσκοπη επανάληψη της κατάθεσης με στόχο την αποφυγή επαναθυματοποίησης.  
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Ανεξάρτητα από την έκβαση της ΕΔΕ για την καταγγελία, η υπηρεσία λαμβάνει μέτρα ώστε, αν είναι 

δυνατόν, το πρόσωπο που καταγγέλλει και αυτό που καταγγέλλεται να μην συνεχίσουν να εργάζονται 

στον ίδιο χώρο μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αυτό θα επιτευχθεί είτε με προσωρινή διάθεση των 

προϊσταμένων στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα, είτε με οικειοθελή μετακίνηση του 

καταγγέλλοντος/ουσας σε άλλη υπηρεσία.  

Β.4. Σεξουαλική παρενόχληση στους δημοτικούς χώρους.  

Η παραπάνω διαδικασία καταγγελίας ισχύει και για τις περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης σε 

χώρους υποδοχής, εξυπηρέτησης ή φιλοξενίας πολιτών (αθλητικοί χώροι, σχολικές μονάδες, κλπ.). 

Οποιαδήποτε ιδιότητα κι αν έχει ο καταγγέλλων/ουσα (εργαζόμενος/η ή πολίτης), θα απευθύνει την 

καταγγελία του στον Δήμαρχο με εμπιστευτικό πρωτόκολλο.  

Αν ο καταγγελλόμενος/η είναι αιρετός/ή, η καταγγελία θα γίνει ή στο 15900 ή στον αρμόδιο Γενικό 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  

Τα έντυπα καταγγελίας θα πρέπει να είναι στην διάθεση των εργαζομένων και των πολιτών σε 

εμφανή μέρος σε όλους αυτούς τους χώρους.  

Γ.ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Γ1. Συνεργασίες με αρμόδιους θεσμικούς φορείς  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

 Ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της 

εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς 

συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας.  

Προτείνεται σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας για την πληροφόρηση και υποστήριξη σεξουαλικής 

παρενόχλησης θυμάτων από τον δήμο Κέας από τις εξειδικευμένες δομές της Γενικής Γραμματείας: (α) 

Τηλεφωνική Γραμμή SOS15900 και (β) δύο Συμβουλευτικά Κέντρα για τη βία στην Αθήνα (Εξάρχεια και 

Σύνταγμα).  

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ /Τομέας Ίσης Μεταχείρισης  

Ο αρμόδιος θεσμικός φορέας για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής, στον ιδιωτικό 

και δημόσιο τομέα, της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης στο χώρο εργασίας 

συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης (διάκριση λόγω φύλου) σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΚΔΔΑ)  

Επιμορφωτικά σεμινάρια για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης, τον 

χειρισμό πειθαρχικών υποθέσεων σεξουαλικής παρενόχλησης και ευαισθητοποίηση σε θέματα στάσεων 

και αντιλήψεων στους/στις υπαλλήλους του Δήμου Κέας. Προτείνεται η σύναψη Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας για την εκπόνηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των εργαζομένων στο δήμο σε θέματα 

αντιμετώπισης περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης.  

Γ.2 Συνεργασία φορέων και υπηρεσιών του δήμου  
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ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ)  

Συμμετοχή στην καμπάνια «Μηδενική Ανοχή» για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και του 

κοινού που έρχεται στους χώρους του δήμου. Διάδοση ενημερωτικού υλικού για εργαζόμενους και το 

ευρύ κοινό. Ανάληψη της καμπάνιας προς το ευρύ κοινό του δήμου Κέας για «Μηδενική Ανοχή» και για 

προτροπή σε καταγγελίες. 

 Γ.3. Μελέτη συλλογής και καταγραφής στοιχείων. Αποτίμηση των δράσεων.  

Το παρόν πρόγραμμα αξιολογείται σε ετήσια βάση και αναπροσαρμόζεται, ώστε να γίνει πιο 

αποτελεσματικό. Η αξιολόγηση γίνεται σε συνεργασία με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς και 

βασίζεται σε διεξοδική μελέτη της κατάστασης μέσα στο δήμο (έκταση του φαινομένου, οργανωτικοί και 

διοικητικοί παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση της παρενόχλησης, αποτελεσματικότητα των δράσεων 

πρόληψης και της εφαρμοζόμενης διαδικασίας καταγγελιών, κ.α.). Τηρούνται στατιστικά στοιχεία για τις 

υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης. 

 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 46/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λύεται η συνεδρίαση. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί συζήτηση για το θέμα του ΧΥΤΑ. 
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Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας         
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Αντώνιος Ν.Λουρής                           
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Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη             

 
Αντώνιος Α. Πατηνιώτης                  

 
Μουζάκη Αντ. Σώζα                           

 
Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος                 

 
Στυλιανός Γ. Γκρέκας                          

 
Δήμητρα Αλ. Κορασίδη                    
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