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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας .

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ50/Α΄/26-3-2019) γίνεται
προσθήκη άρθρου 70Α 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 .
Το Συμβούλιο Κοινότητας Βέροιας με την αρ. 27/2019 απόφασή του και η επιτροπή
διαβούλευσης με το υπ’ αριθμ. 8/2019 πρακτικό συνεδρίασης συζήτησαν επί του
Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και διατύπωσαν τις απόψεις
τους .
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν΄αποφασίσει για την
έγκριση ή μη του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας .
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