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ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ ( ωο πξνο ην γ΄ κέινο ηεο επηηξνπήο) 

ΘΔΚΑ: «πγθξόηεζε Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζόηεηαο – Θαλνληζηηθό Πιαίζην 
Ιεηηνπξγίαο (επαλεηζαγωγή)». 
 
 
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
Ππλεδξίαζε (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 
παξ. 1 ηεο ΞΛΞ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020) θαζψο θαη ησλ 
αξηζ. 40 θαη 163 εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ζην θηίξην ηνπ Ξαγθφζκηνπ Ξνιηηηζηηθνχ 
Ηδξχκαηνο Διιεληζκνχ Γηαζπνξάο (Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ.) επί ησλ νδψλ Γεθειείαο 152 & 
Αηηαιείαο 2-Λέα Φηιαδέιθεηα, (ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Λ. 
Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» σο εμεηαζηηθνχ θέληξνπ γηα ηηο Ξαλειιήληεο 
εμεηάζεηο), ζήκεξα ζηηο 24.6.2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ 
ηελ αξηζ. πξση. 13154/19-6-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 7/2020) 
ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ. Ιχζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ 
θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο  Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 
3852/2010 («Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»). 
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  Αξ. Απφθαζεο: 67/2020 
 
Αξ. Ξξσηνθφιινπ: 13842/26-6-2020 
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Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ 
Οξγάλωλ ηνπ Γήκνπ 

 
Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

Σαρ. Γ/λζε:   Γεθειείαο 97 
143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 

Πιεξνθνξίεο: Ξιέζζαο Θσλ/λνο 
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FAX :  213-2049006 
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ΑΠΟΠΑΚΑ 
Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 24.6.2020 ηαθηηθήο 
Ππλεδξίαζεο Λν. 9/2020 ηνπ Γ.Π. ηνπ Γήκνπ 
Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζηελ 
νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα: 
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O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
Ν Ξξφεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ 
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ 

 
 

ΤΛΘΔΖ  ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ  ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
 

ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ                                             
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ  

ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  

ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ  ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ  

ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ  

ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  

ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  

ΘΝΡΠΑΘΖΠ  ΚΗΣΑΖΙ  

ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ  ΣΟΖΠΡΝΠ  

 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ 
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ  

ΞΑΞΑΙΝΘΑ  ΔΡΣΗΑ  

ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  
ΛΡΑΡΠΖΠ  ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 

ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ  

ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ  

ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ  

ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  

ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ  
 

ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ 
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ  

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ  ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  

ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ  

ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  

ΓΘΝΚΑ  ΓΑΛΑΖ-ΔΑ  

ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 

ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  

ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ  

 
 
Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνχ, 
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ 31 παξφληεο 
θαη 2 απφληεο, σο αθνινχζσο: 
 
 

ΓΖΚΑΡΥΟ :   ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 

 

          ΠΑΡΟΛΣΔ                                                          ΑΠΟΛΣΔ ________ 
    

Γεωξγακιήο  Ιύζζαλδξνο                            Παπαινπθά  Δπηπρία  

Σάθαο Ζιίαο                                                   Αιεθξαγθή νθία  

Γξακκέλνο ππξίδωλ  

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο  

Παπαθώζηα Αλζή  

Θνζθνιέηνο ωηήξηνο  

Κπεξδέζεο ππξίδωλ  

Κπίγαιεο Θωλζηαληίλνο 

Θαξαβίαο Γεώξγηνο  

Θνπηζάθεο  Κηραήι  

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο  

Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο  

Αλαληάδεο Ληθόιανο 

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο  
Ληάηζεο  Θωλζηαληίλνο  
Θαιακπόθεο Ηωάλλεο 

Δκκαλνπήι Γαλάε  
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Γξεηδειηάο Παληειήο  

Γξεηδειηάο Υξήζηνο  

Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο  

Ιαδαξίδεο Πέηξνο  

Ιέθθαο Αζαλάζηνο 

Σνκπνύινγινπ-Ιεωληδόπνπινο Υαξάιακπνο  

Σνκπνύινγινπ  Θωλζηαληίλνο  

Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο  

εξεηάθεο Ληθόιανο  

Γθνύκα  Γαλάε-Δύα  

Εαραξηάδεο Ηωάλλεο  

Θωλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

Γνύιαο Αιέμαλδξνο 

Οπζηακπαζίδεο Ηωάλλεο  

 
 
Πεκεηψλεηαη φηη απφ ηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ απνύζα ε Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Παλαγηώηα Αγνξαζηνύ, ελψ ήηαλ παξώλ ν Ξξφεδξνο 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο. 

 

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο : 

 

 Ν Γήκαξρνο θ. Η.Βνχξνο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Ν θ. Θ.Κπίγαιεο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ 

ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Ν θ. Α.Βαζηιφπνπινο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Ν θ. Λ.Αλαληάδεο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία 

επί ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Ν θ. Θ.Ληάηζεο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ 

ςεθνθνξία επί ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Νη θ.θ. Ξ.Γξεηδειηάο θαη Σ.Γξεηδειηάο απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Ν θ. Γ.Θαξαβίαο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Νη θ.θ. Η.Θαιακπφθεο θαη Θ.Ρνκπνχινγινπ απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 16νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Ν θ. Α.Ιέθθαο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 17νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

ΑΔΑ: ΨΠΟΟ46ΜΩ0Ι-ΔΛΒ



 4 

 

Απνπζίεο :  

Νη Γεκνηηθέο Πχκβνπινη θ.θ. Δ.Ξαπαινπθά θαη Π.Αιεθξαγθή απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα, 

έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π.. 

 

 
Ν θ. Ξξφεδξνο, απνρσξήζαληνο ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη παξνπζία ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 

κειψλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, ζην 16ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ 

ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή 

θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.  

 

16ν  ΘΔΚΑ Ζ.Γ.  

 

Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 16ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε 
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 8642/19-5-2020 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 
Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκαηνο Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο θαη Ξξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο 
γείαο ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:  
 
 
ΘΔΚΑ: «πγθξόηεζε Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζόηεηαο – Θαλνληζηηθό Πιαίζην 
Ιεηηνπξγίαο» 
 

 
Θεζκηθό πιαίζην 
 
Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.4604/2019 (Α΄50) πξνζηέζεθε ζηηο 
αξκνδηφηεηεο ηνπ ηνκέα Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο, ε αξκνδηφηεηα 
ζρεδίαζεο, νξγάλσζεο, ζπληνληζκνχ θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο ηεο 
ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο 
ησλ Φχισλ θαη ην Δζληθφ Πρέδην Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ, θαη 
πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, θαζψο θαη ε εθαξκνγή 
ηνπ εξγαιείνπ ηεο «Δπξσπατθήο Σάξηαο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ζηηο Ρνπηθέο 
Θνηλσλίεο» εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ δήκσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, θαη κε ζηφρν ηελ 
έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο ησλ δήκσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην 
θάζκα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζεζκνζεηήζεθε ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ζε 
θάζε Γήκν. 
Δπηπξφζζεηα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70Α ηνπ λ.3852/2010, φπσο απηφ 
πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4604/2019 (Α΄50), πξνβιέθζεθε ε 
ζχζηαζε ζε θάζε δήκν Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο, σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν 
πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θαη παξάιιεια, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αηηηνινγηθή 
έθζεζε ηνπ λ.4604/2019, σο ζπλδεηηθφο θξίθνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Νηθνγελεηαθήο Ξνιηηηθήο θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ κε ηελ απηνδηνίθεζε γηα ηελ 
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εθαξκνγή πνιηηηθψλ ηζφηεηαο, κε απνθιεηζηηθέο αξκνδηφηεηεο απαξηζκνχκελεο 
πεξηνξηζηηθά. 
 
Αξκνδηόηεηεο 
 
Ζ Δπηηξνπή: 
 
α) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ζπκκεηέρεη θαη ππνζηεξίδεη 
ηελ έληαμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηηο πνιηηηθέο ηνπ δήκνπ, εηζεγείηαη θαη 
ζπκκεηέρεη ζηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζε ηνπηθφ 
επίπεδν, 
β) δηαηππψλεη πξνηάζεηο θαη εηζεγείηαη πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ δήκνπ ηε ιήςε 
ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε 
φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, 
γ) ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, ηηο αξκφδηεο 
θαηά πεξίπησζε ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ δήκνπ θαη κε δνκέο θαη ζπιινγηθφηεηεο 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν ηεο πξνψζεζεο ζεκάησλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη 
δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη 
δ) ζπλεξγάδεηαη κε ηηο δνκέο ηνπ Γηθηχνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νηθνγελεηαθήο 
Ξνιηηηθήο θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά 
ησλ γπλαηθψλ, θαζψο θαη κε θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη κε θάζε 
άιιν εζληθφ κεραληζκφ θαη θνξέα γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ησλ 
θχισλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 
Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο απνηειεί ηνλ ζχλδεζκν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Νηθνγελεηαθήο Ξνιηηηθήο θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ κε ηνλ δήκν ζε επίπεδν πνιηηηθψλ 
ηζφηεηαο θαη κπνξεί λα αλαιακβάλεη πξσηαγσληζηηθφξφιν ζηελ ελζσκάησζε ηεο 
δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο πνπ εκπίπηνπλ ζην θάζκα ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ. Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα 
ζρεδίαζεο, νξγάλσζεο, ζπληνληζκνχ θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο ηεο 
ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο 
ησλ Φχισλ θαη ην Δζληθφ Πρέδην Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ, θαη 
πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, θαζψο θαη εθαξκνγήο 
ηνπ εξγαιείνπ ηεο «Δπξσπατθήο Σάξηαο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ζηηο Ρνπηθέο 
Θνηλσλίεο» εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ δήκνπ. Ζ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο 
Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ επηηπγράλεηαη κε ηελ έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ (gender 
mainstreaming) ζηε ράξαμε, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ 
επίπεδν, ψζηε άλδξεο θαη γπλαίθεο λα επσθεινχληαη ηζφηηκα απφ φιεο ηηο δεκφζηεο 
παξεκβάζεηο, θαηά ηξφπν πξαθηηθφ θαη νπζηαζηηθφ. 
Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο αλαιακβάλεη λα θαηαξηίζεη έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ 
έληαμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ζην νπνίν θαζνξίδνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο, νη 
ελέξγεηεο θαη ηα κέζα γηα ην ζθνπφ απηφ. Δπίζεο αλαιακβάλεη λα αλαπηχζζεη ζρέζεηο 
κε φια ηα αξκφδηα φξγαλα θαη θνξείο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ πξνψζεζε 
ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ζηελ πξάμε. Δπίζεο, νθείιεη λα πξνσζεί ηελ ηζφηεηα ησλ 
θχισλ θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο «Δπξσπατθήο Σάξηαο γηα ηελ Ηζφηεηα 
ησλ Φχισλ ζηηο Ρνπηθέο Θνηλσλίεο», θαηαξηίδνληαο, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο, Πρέδηα 
Γξάζεο θαη κεξηκλψληαο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, κε ηε ιήςε κέηξσλ θαη δξάζεσλ, 
πνπ, κε πξαθηηθνχο ηξφπνπο ζα έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 
πνιηηψλ. 
Δλδεηθηηθά, ε δεκνηηθή επηηξνπή ηζφηεηαο αλαιακβάλεη ηελ ζπλδηνξγάλσζε 
ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ, εκεξίδσλ/ζπλεδξίσλ, επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 
θαη ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα θαθνπνίεζεο γπλαηθψλ θαη πξφιεςεο ηεο βίαο, πγείαο, 
γπλαηθείαο απαζρφιεζεο θαη πνιηηηθψλ ίζσλ επθαηξηψλ, θαηαπνιέκεζεο ησλ 
ζηεξενηχπσλ κε βάζε ην θχιν, ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο 
επζχλεο, ηελ ζπλεξγαζία κε γπλαίθεο απφ ην πεδίν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ ηερλψλ 
ηνπ δήκνπ θαη ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ Α/ζκηα-Β/ζκηα εθπαίδεπζε θαη κε κνλάδεο 
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πγείαο γηα ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο πνπ ζα απεπζχλνληαη ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο 
ηνπ δήκνπ, θιπ. 
Ωο ζπιινγηθφ φξγαλν δηνίθεζεο, ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο, γηα ινηπά ζέκαηα 
ιεηηνπξγίαο ηεο πνπ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ξχζκηζεο ηνπ θαλνληζκνχ 
ιεηηνπξγίαο ηεο, δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2690/1999, φπσο ηζρχεη. 
 
πγθξόηεζε 
 
Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
θαη απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέιε: 
 
α. Ρελ Αληηδήκαξρν Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο θαη Ξξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο γείαο, Αλζή 
Ξαπαθψζηα, σο Ξξφεδξν,  
β. Έλαλ/κία (1) δεκνηηθφ/ή ζχκβνπιν ησλ ινηπψλ παξαηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ, πνπ νξίδεηαη κε κεηαμχ ηνπο ςεθνθνξία, 
 
γ. Ρελ ππάιιειν ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο, Ρζαπαηζάξε Δπαγγειία ηνπ 
Πππξίδσλα, θιάδνπ ΞΔ Θνηλσληνιφγσλ, κε βαζκφ Ά, 
 
δ. Έλαλ/κία (1) εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Ππιιφγσλ Γνλέσλ ηνπ Γήκνπ, 
ε. Έλαλ/κία (1) εθπξφζσπν ηνπηθνχ επαγγεικαηηθνχ/εκπνξηθνχ ζπιιφγνπ ή 
ζπλεηαηξηζηηθήο νξγάλσζεο, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ/εκπνξηθφ 
ζχιινγν ή ηελ ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε αληίζηνηρα, 
 
ζη. Έλαλ/κία (1) εθπξφζσπν ηνπηθνχ γπλαηθείνπ/θεκηληζηηθνχ ζπιιφγνπ/θεκηληζηηθήο 
νξγάλσζεο ή κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο κε δξάζε ζηα ζέκαηα ηεο ηζφηεηαο ησλ 
θχισλ, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ζχιινγν ή ηελ νξγάλσζε αληίζηνηρα, 
 
δ. Γχν (2) εκπεηξνγλψκνλεο δεκφηεο κε ηζφηηκε εθπξνζψπεζε ησλ θχισλ πνπ 
νξίδνληαη απφ ηνλ Γήκαξρν. 
 
Πεκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ 
δήκνπ ρσξίο φκσο λα πξνζδηνξίδεηαη ε ηδηφηεηα απηνχ (π.ρ. αηξεηφο εθπξφζσπνο), ην 
δεκνηηθφ ζπκβνχιην δχλαηαη λα νξίζεη ην πξφζσπν πνπ ζεσξεί φηη πιεξνί ηηο 
πξνυπνζέζεηο θαη παξέρεη ηα ερέγγπα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ. 
Δπίζεο, ζε πεξηπηψζεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο πνπ δελ νξίδεηαη ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία ε ζπκκεηνρή ηνπ δήκνπ κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εθπξνζψπσλ ηνπ 
(αηξεηψλ ή κε), ν αξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ 
δήκνπ.   
 
Πε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλνο θνξέαο (σο θνξείο λννχληαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, νη 
δεκνηηθέο παξαηάμεηο, νη ζχιινγνη, ηα ζσκαηεία, νη νξγαλψζεηο θ.ά.) δελ ππνδείμεη 
εθπξφζσπν ζην ζπιινγηθφ φξγαλν, θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο απφ ην φξγαλν πνπ 
ην ζπγθξνηεί, απηφ ζπγθξνηείηαη λνκίκσο, εθφζνλ έρεη εγθαίξσο δεηεζεί εγγξάθσο ε 
ππφδεημή ηνπ θαη ηα ππφινηπα κέιε επαξθνχλ ψζηε λα ππάξρεη απαξηία.   
 
Ξεξαηηέξσ, επηζεκαίλεηαη ε ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ πεξί πιήξσζεο ηεο 
πξνυπφζεζεο ηεο παξ.1 β' ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.2839/2000, φπσο ηζρχεη, ήηνη ηεο 
ηήξεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο θαηά θχιν πνζφζησζεο θαηά ηε ζπγθξφηεζε 
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο. Ν αξηζκφο ησλ δηνξηδνκέλσλ ή ππνδεηθλπνκέλσλ 
πξνζψπσλ θάζε θχινπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην 1/3 ησλ 
δηνξηδνκέλσλ ή ππνδεηθλπνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ηα 
κέιε πνπ δηνξίδνληαη ή ππνδεηθλχνληαη είλαη πάλσ απφ έλα (1). Ππγθξφηεζε 
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο αλσηέξσ πξνυπφζεζεο ζεσξείηαη κε 
λφκηκε, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ νπνίσλ ηα κέιε ελ 
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κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηνπο νξίδνληαη σο εθ ηεο ζέζεσο απηψλ (ex officio) ή 
πξνέξρνληαη απφ εθινγή.  
 
Νη απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο ησλ σο άλσ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ήηνη νη δηνηθεηηθέο 
πξάμεηο κε ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη ηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία ζα απαξηίζνπλ ηα ελ 
ιφγσ ζπιινγηθά φξγαλα ηεο δηνίθεζεο, είλαη πξάμεηο αηνκηθέο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 
εκπίπηνπλ ζηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ λ.3852/2010, 
φπσο ηζρχεη. Ππγθξφηεζε είλαη ν θαζνξηζκφο, κε αηνκηθή πξάμε, φισλ ησλ κειψλ 
ηνπ νξγάλνπ, δειαδή ε  αλαθνξά ησλ νλνκάησλ ησλ νξηδφκελσλ κειψλ. Νη 
απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο, επνκέλσο, είλαη πξάμεηο αηνκηθνχ πεξηερνκέλνπ. 
 
Νπνηνζδήπνηε, σζηφζν, έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ δχλαηαη λα ππνβάιεη εηδηθή δηνηθεηηθή 
πξνζθπγή θαηά απηψλ, γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, ελψπηνλ ηνπ Ππληνληζηή ηεο νηθείαο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
227 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηζρχεη. Δπηζεκαίλεηαη δε φηη σο αηνκηθνχ ραξαθηήξα 
πξάμεηο δεκνζηεχνληαη ζην νηθείν δεκνηηθφ θαηάζηεκα θαζψο θαη αλαξηψληαη ζην 
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Γη@χγεηα». 
 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο αθνινπζεί ηε ζεηεία ησλ 
δεκνηηθψλ αξρψλ θαη’ αλαινγία ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο (Θαη΄ 
αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο ηζρχεη, 
γηα ηελ επίηεπμε ηεο νκνηφκνξθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ νξγάλσλ). 
Αθελφο ηα κέιε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, γηα ιφγν ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί, κεηά απφ απφθαζε ηνπ θνξέα πνπ ηνπο φξηζε ή 
ςήθηζε (ή κε νπνηνλδήπνηε λφκηκν ηξφπν ππέδεημε), αθεηέξνπ ηα κέιε ησλ νξγάλσλ 
δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα πεξί παξαίηεζεο απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο κέιε, ε νπνία 
ππνβάιιεηαη ζηνλ θνξέα πνπ κε νπνηνλδήπνηε λφκηκν ηξφπν ηα ππέδεημε θαη γίλεηαη 
απνδεθηή απφ απηφλ. Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία νξίδεηαη λέν κέινο ζηε ζέζε ηνπ 
απνρσξήζαληνο γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη, ηέινο, φηη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή δελ 
ιακβάλνπλ θαλελφο είδνπο ακνηβή ή απνδεκίσζε, ελψ ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο 
αθνινπζεί ηε ζεηεία ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ θαη’ αλαινγία ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο 
Γηαβνχιεπζεο. 
 
 
Θαιείζηε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά. 
 
Αθνινχζσο έιαβαλ ηνλ ιφγν δηάθνξνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη εμέθξαζαλ ηηο 
απφςεηο ηνπο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο πνπ θαηεγξάθεζαλ αλαιπηηθά ζηα πξαθηηθά ηεο 
Ππλεδξηάζεσο. 
 
Γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο πξνηείλνπκε: 
 
α. Ρελ Αληηδήκαξρν Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο θαη Ξξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο γείαο, Αλζή 
Ξαπαθψζηα, σο Ξξφεδξν,  
β. Έλαλ/κία (1) δεκνηηθφ/ή ζχκβνπιν ησλ ινηπψλ παξαηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ, πνπ νξίδεηαη κε κεηαμχ ηνπο ςεθνθνξία. Ξξνηείλεηαη ε Γεκ. Πχκβνπινο 
ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ» θ. Γαλάε Δκκαλνπήι. 
γ. Ρελ ππάιιειν ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο, Ρζαπαηζάξε Δπαγγειία ηνπ 
Πππξίδσλα, θιάδνπ ΞΔ Θνηλσληνιφγσλ, κε βαζκφ Ά, 
δ. Έλαλ/κία (1) εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Ππιιφγσλ Γνλέσλ ηνπ Γήκνπ. Ξξνηείλεηαη ε 
θ. Σξχζα Θξηκηηδφγινπ. 
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ε. Έλαλ/κία (1) εθπξφζσπν ηνπηθνχ επαγγεικαηηθνχ/εκπνξηθνχ ζπιιφγνπ ή 
ζπλεηαηξηζηηθήο νξγάλσζεο, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ/εκπνξηθφ 
ζχιινγν ή ηελ ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε αληίζηνηρα. Ξξνηείλεηαη ν θ. Άγγεινο 
Ξαπάδνγινπ. 
 
ζη. Έλαλ/κία (1) εθπξφζσπν ηνπηθνχ γπλαηθείνπ/θεκηληζηηθνχ ζπιιφγνπ/θεκηληζηηθήο 
νξγάλσζεο ή κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο κε δξάζε ζηα ζέκαηα ηεο ηζφηεηαο ησλ 
θχισλ, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ζχιινγν ή ηελ νξγάλσζε αληίζηνηρα. Ξξνηείλεηαη 
ε θ. Ονχια Ξαηίιε. 
 
δ. Γχν (2) εκπεηξνγλψκνλεο δεκφηεο κε ηζφηηκε εθπξνζψπεζε ησλ θχισλ πνπ 
νξίδνληαη απφ ηνλ Γήκαξρν. Ξξνηείλνληαη ν θ. Κηράιεο Εαραξηνπδάθεο θαη ε θ. Σαξά 
Γαξζαθιή. 
 
 
Θαηφπηλ απηνχ ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην φιν ζέκα ζε ςεθνθνξία σο εηζήρζε θαη κεηά 
ηηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο γηα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη θάιεζε ην Πψκα λα 
απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζαλ φηη ηάζζνληαη νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. 
Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα θαη Η.Εαραξηάδεο, ππελζπκίδνληαο ηηο ζέζεηο ηεο 
δεκνηηθήο παξάηαμεο Ι.Π. Λ.Φ.-Λ.Σ. επί ηνπ ζέκαηνο. 

 
 
Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ φια ηα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία, ηελ 
ππνβιεζείζα εηζήγεζε ηεο πεξεζίαο, ηηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο γηα ηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο, ην άξζξν 65 ηνπ Λ. 3852/2010, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 
λ.4604/2019 (Α΄50), ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70Α ηνπ λ.3852/2010, φπσο απηφ 
πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4604/2019 (Α΄50), 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

(21 ΤΠΔΡ-3 ΘΑΣΑ) 
 
1. Οξίδεη ηα κέιε θαη ζπγθξνηεί ηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ηζόηεηαο ζηνλ Γήκν 
Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 
λ.4604/2019 (Α΄50), ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ νθηψ (8) κέιε  γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα απφ ιήςεο ηεο παξνχζαο κέρξη ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο 
πεξηφδνπ, ήηνη κέρξη ηηο 31-12-2023, σο αθνινχζσο:  
 
α. Ρελ Αληηδήκαξρν Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο θαη Ξξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο γείαο, Αλζή 
Ξαπαθψζηα, σο Ξξφεδξν,  
β. Έλαλ/κία (1) δεκνηηθφ/ή ζχκβνπιν ησλ ινηπψλ παξαηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ, πνπ νξίδεηαη κε κεηαμχ ηνπο ςεθνθνξία, ήηνη ηελ Γεκ. Πχκβνπιν θ. 
Γαλάε Δκκαλνπήι απφ ηελ δεκνηηθή παξάηαμε «ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ». 
γ. Ρελ ππάιιειν ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο, Ρζαπαηζάξε Δπαγγειία ηνπ 
Πππξίδσλα, θιάδνπ ΞΔ Θνηλσληνιφγσλ, κε βαζκφ Ά, 
δ. Έλαλ/κία (1) εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Ππιιφγσλ Γνλέσλ ηνπ Γήκνπ, ήηνη ηελ θ. 
Σξχζα Θηξκηηδφγινπ. 
ε. Έλαλ/κία (1) εθπξφζσπν ηνπηθνχ επαγγεικαηηθνχ/εκπνξηθνχ ζπιιφγνπ ή 
ζπλεηαηξηζηηθήο νξγάλσζεο, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ/εκπνξηθφ 
ζχιινγν ή ηελ ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε αληίζηνηρα, ήηνη ηνλ θ. Άγγειν Ξαπάδνγινπ. 
 
ζη. Έλαλ/κία (1) εθπξφζσπν ηνπηθνχ γπλαηθείνπ/θεκηληζηηθνχ ζπιιφγνπ/θεκηληζηηθήο 
νξγάλσζεο ή κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο κε δξάζε ζηα ζέκαηα ηεο ηζφηεηαο ησλ 
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θχισλ, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ζχιινγν ή ηελ νξγάλσζε αληίζηνηρα, ήηνη ηελ θ. 
Ονχια Ξαηίιε. 
 
δ. Γχν (2) εκπεηξνγλψκνλεο δεκφηεο κε ηζφηηκε εθπξνζψπεζε ησλ θχισλ πνπ 
νξίδνληαη απφ ηνλ Γήκαξρν, ήηνη ηνλ θ. Κηράιε Εαραξηνπδάθε θαη ηελ θ. Σαξά 
Γαξζαθιή. 
 

 
Θεζκηθό πιαίζην 
 
Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ζα είλαη αξκφδηα γηα ηελ ζρεδίαζε, νξγάλσζε, 
ζπληνληζκφ θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, 
ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ θαη ην 
Δζληθφ Πρέδην Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ, θαη πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ 
πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, θαζψο θαη ε εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ηεο 
«Δπξσπατθήο Σάξηαο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ζηηο Ρνπηθέο Θνηλσλίεο» εληφο ησλ 
δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, δεδνκέλνπ φηη ζεζκνζεηήζεθε κε ζηφρν ηελ έληαμε 
ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο ηνπ Γήκνπ πνπ εκπίπηνπλ ζην θάζκα 
ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. Απνηειεί ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν πξνο ην Γεκνηηθφ 
Ππκβνχιην, θαη παξάιιεια, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ 
λ.4604/2019, ιεηηνπξγεί σο ζπλδεηηθφο θξίθνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Νηθνγελεηαθήο Ξνιηηηθήο θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ κε ηελ Απηνδηνίθεζε γηα ηελ 
εθαξκνγή πνιηηηθψλ ηζφηεηαο κε απνθιεηζηηθέο αξκνδηφηεηεο απαξηζκνχκελεο 
πεξηνξηζηηθά σο θαησηέξσ: 
 
Αξκνδηόηεηεο 
 
Ζ Δπηηξνπή: 
 
α) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ζπκκεηέρεη θαη ππνζηεξίδεη 
ηελ έληαμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηηο πνιηηηθέο ηνπ δήκνπ, εηζεγείηαη θαη 
ζπκκεηέρεη ζηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζε ηνπηθφ 
επίπεδν, 
β) δηαηππψλεη πξνηάζεηο θαη εηζεγείηαη πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ δήκνπ ηε ιήςε 
ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε 
φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, 
γ) ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, ηηο αξκφδηεο 
θαηά πεξίπησζε ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ δήκνπ θαη κε δνκέο θαη ζπιινγηθφηεηεο 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν ηεο πξνψζεζεο ζεκάησλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη 
δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη 
δ) ζπλεξγάδεηαη κε ηηο δνκέο ηνπ Γηθηχνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νηθνγελεηαθήο 
Ξνιηηηθήο θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά 
ησλ γπλαηθψλ, θαζψο θαη κε θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη κε θάζε 
άιιν εζληθφ κεραληζκφ θαη θνξέα γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ησλ 
θχισλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 
Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο απνηειεί ηνλ ζχλδεζκν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Νηθνγελεηαθήο Ξνιηηηθήο θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ κε ηνλ δήκν ζε επίπεδν πνιηηηθψλ 
ηζφηεηαο θαη κπνξεί λα αλαιακβάλεη πξσηαγσληζηηθφξφιν ζηελ ελζσκάησζε ηεο 
δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο πνπ εκπίπηνπλ ζην θάζκα ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ. Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα 
ζρεδίαζεο, νξγάλσζεο, ζπληνληζκνχ θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο ηεο 
ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο 
ησλ Φχισλ θαη ην Δζληθφ Πρέδην Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ, θαη 
πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, θαζψο θαη εθαξκνγήο 
ηνπ εξγαιείνπ ηεο «Δπξσπατθήο Σάξηαο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ζηηο Ρνπηθέο 
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Θνηλσλίεο» εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ δήκνπ. Ζ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο 
Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ επηηπγράλεηαη κε ηελ έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ (gender 
mainstreaming) ζηε ράξαμε, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ 
επίπεδν, ψζηε άλδξεο θαη γπλαίθεο λα επσθεινχληαη ηζφηηκα απφ φιεο ηηο δεκφζηεο 
παξεκβάζεηο, θαηά ηξφπν πξαθηηθφ θαη νπζηαζηηθφ. 
Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο αλαιακβάλεη λα θαηαξηίζεη έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ 
έληαμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ζην νπνίν θαζνξίδνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο, νη 
ελέξγεηεο θαη ηα κέζα γηα ην ζθνπφ απηφ. Δπίζεο αλαιακβάλεη λα αλαπηχζζεη ζρέζεηο 
κε φια ηα αξκφδηα φξγαλα θαη θνξείο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ πξνψζεζε 
ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ζηελ πξάμε. Δπίζεο, νθείιεη λα πξνσζεί ηελ ηζφηεηα ησλ 
θχισλ θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο «Δπξσπατθήο Σάξηαο γηα ηελ Ηζφηεηα 
ησλ Φχισλ ζηηο Ρνπηθέο Θνηλσλίεο», θαηαξηίδνληαο, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο, Πρέδηα 
Γξάζεο θαη κεξηκλψληαο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, κε ηε ιήςε κέηξσλ θαη δξάζεσλ, 
πνπ, κε πξαθηηθνχο ηξφπνπο ζα έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 
πνιηηψλ. 
Δλδεηθηηθά, ε δεκνηηθή επηηξνπή ηζφηεηαο αλαιακβάλεη ηελ ζπλδηνξγάλσζε 
ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ, εκεξίδσλ/ζπλεδξίσλ, επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 
θαη ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα θαθνπνίεζεο γπλαηθψλ θαη πξφιεςεο ηεο βίαο, πγείαο, 
γπλαηθείαο απαζρφιεζεο θαη πνιηηηθψλ ίζσλ επθαηξηψλ, θαηαπνιέκεζεο ησλ 
ζηεξενηχπσλ κε βάζε ην θχιν, ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο 
επζχλεο, ηελ ζπλεξγαζία κε γπλαίθεο απφ ην πεδίν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ ηερλψλ 
ηνπ δήκνπ θαη ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ Α/ζκηα-Β/ζκηα εθπαίδεπζε θαη κε κνλάδεο 
πγείαο γηα ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο πνπ ζα απεπζχλνληαη ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο 
ηνπ δήκνπ, θιπ. 
Ωο ζπιινγηθφ φξγαλν δηνίθεζεο, ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο, γηα ινηπά ζέκαηα 
ιεηηνπξγίαο ηεο πνπ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ξχζκηζεο ηνπ θαλνληζκνχ 
ιεηηνπξγίαο ηεο, δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2690/1999, φπσο ηζρχεη. 
 
 
Πεκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ 
δήκνπ ρσξίο φκσο λα πξνζδηνξίδεηαη ε ηδηφηεηα απηνχ (π.ρ. αηξεηφο εθπξφζσπνο), ην 
δεκνηηθφ ζπκβνχιην δχλαηαη λα νξίζεη ην πξφζσπν πνπ ζεσξεί φηη πιεξνί ηηο 
πξνυπνζέζεηο θαη παξέρεη ηα ερέγγπα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ. 
Δπίζεο, ζε πεξηπηψζεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο πνπ δελ νξίδεηαη ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία ε ζπκκεηνρή ηνπ δήκνπ κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εθπξνζψπσλ ηνπ 
(αηξεηψλ ή κε), ν αξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ 
δήκνπ.   
 
Πε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλνο θνξέαο (σο θνξείο λννχληαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, νη 
δεκνηηθέο παξαηάμεηο, νη ζχιινγνη, ηα ζσκαηεία, νη νξγαλψζεηο θ.ά.) δελ ππνδείμεη 
εθπξφζσπν ζην ζπιινγηθφ φξγαλν, θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο απφ ην φξγαλν πνπ 
ην ζπγθξνηεί, απηφ ζπγθξνηείηαη λνκίκσο, εθφζνλ έρεη εγθαίξσο δεηεζεί εγγξάθσο ε 
ππφδεημή ηνπ θαη ηα ππφινηπα κέιε επαξθνχλ ψζηε λα ππάξρεη απαξηία.   
 
Ξεξαηηέξσ, επηζεκαίλεηαη ε ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ πεξί πιήξσζεο ηεο 
πξνυπφζεζεο ηεο παξ.1 β' ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.2839/2000, φπσο ηζρχεη, ήηνη ηεο 
ηήξεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο θαηά θχιν πνζφζησζεο θαηά ηε ζπγθξφηεζε 
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο. Ν αξηζκφο ησλ δηνξηδνκέλσλ ή ππνδεηθλπνκέλσλ 
πξνζψπσλ θάζε θχινπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην 1/3 ησλ 
δηνξηδνκέλσλ ή ππνδεηθλπνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ηα 
κέιε πνπ δηνξίδνληαη ή ππνδεηθλχνληαη είλαη πάλσ απφ έλα (1). Ππγθξφηεζε 
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο αλσηέξσ πξνυπφζεζεο ζεσξείηαη κε 
λφκηκε, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ νπνίσλ ηα κέιε ελ 
κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηνπο νξίδνληαη σο εθ ηεο ζέζεσο απηψλ (ex officio) ή 
πξνέξρνληαη απφ εθινγή.  

ΑΔΑ: ΨΠΟΟ46ΜΩ0Ι-ΔΛΒ



 11 

 
Νη απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο ησλ σο άλσ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ήηνη νη δηνηθεηηθέο 
πξάμεηο κε ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη ηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία ζα απαξηίζνπλ ηα ελ 
ιφγσ ζπιινγηθά φξγαλα ηεο δηνίθεζεο, είλαη πξάμεηο αηνκηθέο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 
εκπίπηνπλ ζηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ λ.3852/2010, 
φπσο ηζρχεη. Ππγθξφηεζε είλαη ν θαζνξηζκφο, κε αηνκηθή πξάμε, φισλ ησλ κειψλ 
ηνπ νξγάλνπ, δειαδή ε  αλαθνξά ησλ νλνκάησλ ησλ νξηδφκελσλ κειψλ. Νη 
απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο, επνκέλσο, είλαη πξάμεηο αηνκηθνχ πεξηερνκέλνπ. 
 
Νπνηνζδήπνηε, σζηφζν, έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ δχλαηαη λα ππνβάιεη εηδηθή δηνηθεηηθή 
πξνζθπγή θαηά απηψλ, γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, ελψπηνλ ηνπ Ππληνληζηή ηεο νηθείαο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
227 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηζρχεη. Δπηζεκαίλεηαη δε φηη σο αηνκηθνχ ραξαθηήξα 
πξάμεηο δεκνζηεχνληαη ζην νηθείν δεκνηηθφ θαηάζηεκα θαζψο θαη αλαξηψληαη ζην 
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Γη@χγεηα». 
 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο αθνινπζεί ηε ζεηεία ησλ 
δεκνηηθψλ αξρψλ θαη’ αλαινγία ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο (Θαη΄ 
αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο ηζρχεη, 
γηα ηελ επίηεπμε ηεο νκνηφκνξθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ νξγάλσλ). 
Αθελφο ηα κέιε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, γηα ιφγν ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί, κεηά απφ απφθαζε ηνπ θνξέα πνπ ηνπο φξηζε ή 
ςήθηζε (ή κε νπνηνλδήπνηε λφκηκν ηξφπν ππέδεημε), αθεηέξνπ ηα κέιε ησλ νξγάλσλ 
δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα πεξί παξαίηεζεο απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο κέιε, ε νπνία 
ππνβάιιεηαη ζηνλ θνξέα πνπ κε νπνηνλδήπνηε λφκηκν ηξφπν ηα ππέδεημε θαη γίλεηαη 
απνδεθηή απφ απηφλ. Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία νξίδεηαη λέν κέινο ζηε ζέζε ηνπ 
απνρσξήζαληνο γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη, ηέινο, φηη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή δελ 
ιακβάλνπλ θαλελφο είδνπο ακνηβή ή απνδεκίσζε, ελψ ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο 
αθνινπζεί ηε ζεηεία ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ θαη’ αλαινγία ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο 
Γηαβνχιεπζεο. 

 
2. Ζ παξνχζα Απφθαζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ Ξίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 
Θαηαζηήκαηνο θαη λα αλαξηεζεί ζην Ξξφγξακκα «Γηαχγεηα» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ. 
 

 
 
 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  67/2020. 
 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 
 

 
            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                           Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ.. 

   

         ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ                         ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ 

 

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ.. 

Ράθαο Ζιίαο 
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Γξακκέλνο Πππξίδσλ 

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 

Ξαπαθψζηα Αλζή  

Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο 

Κπεξδέζεο Πππξίδσλ 

Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο 

Θνπηζάθεο  Κηραήι 

Θνπεινχζνο  Σξήζηνο 

Αλαληάδεο Ληθφιανο 

Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 

Ιαδαξίδεο Ξέηξνο 

Ιέθθαο Αζαλάζηνο 

Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο 

Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο 

Πεξεηάθεο Ληθφιανο 

Γθνχκα Γαλάε-Δχα 

Εαραξηάδεο Ησάλλεο 

Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

Γνχιαο Αιέμαλδξνο 

Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 
 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
                                                           Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο                      
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ                                 ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ 
   
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
 
Δζωηεξηθή Γηαλνκή :  
 

1. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ  
2. Αληηδήκαξρν Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο θαη Ξξφεδξν Δπηηξνπήο 
3. Γ/λζεο Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκαηνο Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο θαη Ξξναγσγήο 

ηεο Γεκφζηαο γείαο 
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
5. Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ 
6. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκ. Πρέζεσλ 
7. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  
8. Νξηζζέληα ινηπά κέιε Δπηηξνπήο 
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