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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθμ. 707/2019 απόφασης Δ.Σ. και συγκρότηση
δημοτικής επιτροπής ισότητας .

Με την αριθμ. 707/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας ορίστηκαν
τα μέλη των επιτροπών δημοτικού Συμβουλίου .
Με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ50/Α΄/26-3-2019) γίνεται προσθήκη άρθρου
Α
70 στο ν. 3852/2010 (Α΄87) Δημοτική Επιτροπή Ισότητας , ως εξής:
1. Σε κάθε δήμο συνιστάται Δημοτική Επιτροπή Ισότητας , η οποία είναι συμβουλευτικό ,
προς το δημοτικό συμβούλιο όργανο με τις εξής αρμοδιότητες :
α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την
ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει
στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο.
β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, τη λήψη
των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε
όλους του τομείς της οικονομικής , πολιτικής και κοινωνικής ζωής .
γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες ,
κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και με δομές και συλλογικότητες
που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και
δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο.
δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των
πολιτών.
2. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό /ή σύμβουλο ως πρόεδρο.
β) Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου.
γ) Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδος
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων του Δήμου.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου.

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού /εμπορικού συλλόγου ή
συνεταιριστικής οργάνωσης .
στ) Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου /φεμινιστικού συλλόγου/ φεμινιστικής
οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα ισότητας των φύλων.
ζ) Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους
αμοιβή ή αποζημίωση.
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος επιλογής των
μελών , η λειτουργία της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την οργάνωση της
επιτροπής .
Με την αριθ.. 1/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών , Γενικής
Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων δίνονται οδηγίες σχετικά με την
εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4604/2019. Μεταξύ των οδηγιών αναφέρεται «Σημειώνεται
ότι οι Δήμοι που είχαν συγκροτήσει Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων με βάση το
άρθρο 70 του ν. 3852/2010, θα πρέπει να προβούν εκ νέου στη συγκρότηση αυτής , με τις
διαδικασίες , τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 6 του ν.
4604/2019, βάσει του οποίου προστέθηκε το άρθρο 70Α στο ν. 3852/2010 (Α΄87).
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν΄αποφασίσει :
1. Την τροποποίηση της με αριθμ. 707/2019 απόφασής του περί ορισμού μελών
και συγκρότηση επιτροπών δημοτικού συμβουλίου και ειδικότερα της
παραγράφου 1 Η και 2 Η που αφορά τον ορισμό των μελών και τη
συγκρότηση της επιτροπής ισότητας των Φύλων και να εγκρίνει την απαλοιφή
τους .
2. Να ορίσει τα μέλη με τους αναπληρωτές του που θα μετέχουν στην παραπάνω
επιτροπή .
3. Να ορίσει τον πρόεδρο , με τον αναπληρωτή του.
4. Να ορίσει τον δημοτικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του ο οποίος θα
παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη.
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