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σγκρόηεζε ηες Γεμοηικής Δπιηροπής Ιζόηεηας Φύλων 

 
 

         ε θάζε δήκν ζπληζηάηαη Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ιζόηεηαο, ε νπνία είλαη ζπκβνπιεπηηθό, 
πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, όξγαλν κε ηηο εμήο αρμοδιόηεηες: 
 
α) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ, ζπκκεηέρεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ έληαμε 
ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ ζηηο πνιηηηθέο ηνπ δήκνπ, εηζεγείηαη θαη ζπκκεηέρεη ζηελ εθπόλεζε 
ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ ζε ηνπηθό επίπεδν, 
 
β) δηαηππώλεη πξνηάζεηο θαη εηζεγείηαη πξνο ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ δήκνπ, ηε ιήςε ησλ 
αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζόηεηαο ησλ θύισλ ζε όινπο ηνπο 
ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, 
 
γ) ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ, ηηο αξκόδηεο, θαηά 
πεξίπησζε, ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ δήκνπ θαη κε δνκέο θαη ζπιινγηθόηεηεο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην πεδίν ηεο πξνώζεζεο ζεκάησλ ηζόηεηαο ησλ θύισλ θαη 
δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθώλ ζε ηνπηθό επίπεδν, 
 
δ) ζπλεξγάδεηαη κε ηηο δνκέο ηνπ Γηθηύνπ ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 
βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ, θαζώο θαη κε θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ. (παξ.1 άξζξν 70Α 
Ν.3852/10, όπσο πξνζηέζεθε από ην άξζξν 6 ηνπ Ν.4604/19) 
  

Δλδεηθηηθά, όπσο πξνθύπηεη από ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ.4604/2019, ε δεκνηηθή 
επηηξνπή ηζόηεηαο αλαιακβάλεη ηελ ζπλδηνξγάλσζε ελεκεξσηηθώλ εθδειώζεσλ, 
εκεξίδσλ/ζπλεδξίσλ, επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα 
θαθνπνίεζεο/πξόιεςεο ηεο βίαο, πγείαο, γπλαηθείαο απαζρόιεζεο θαη πνιηηηθώλ ίζσλ 
επθαηξηώλ, ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθώλ ζε ζέζεηο επζύλεο ζπλεξγαζία κε ηηο 
γπλαίθεο θαιιηηέρληδεο ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Α/ζκηα θαη 
Β/ζκηα εθπαίδεπζε θαη κε ηηο κνλάδεο πγείαο γηα ελεκεξσηηθέο εθδειώζεηο πνπ ζα 
απεπζύλνληαη ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο ησλ δήκσλ, θιπ. (ΤΠ.Δ. εγθ.67/23624/14.04.2020) 
  

Όπσο πξνθύπηεη από ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ.4604/2019, ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ιζόηεηαο 
ιεηηνπξγεί σο ζπλδεηηθόο θξίθνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Οηθνγελεηαθήο Πνιηηηθήο θαη 
Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ κε ηελ απηνδηνίθεζε γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθώλ ηζόηεηαο, κε 
απνθιεηζηηθέο αξκνδηόηεηεο απαξηζκνύκελεο πεξηνξηζηηθά. (ΤΠ.Δ. 
εγθ.67/23624/14.04.2020). 
 

Η Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ιζόηεηαο ζπγθξνηείηαη με απόθαζε ηοσ δεμοηικού ζσμβοσλίοσ θαη 
απνηειείηαη από ηα εμήο κέιε: 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-70%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-70%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-6-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85-70-%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BD-38522010-%CE%B1%CE%84-87/
https://dimosnet.gr/blog/laws/345220/
https://dimosnet.gr/blog/laws/345220/
https://dimosnet.gr/blog/laws/345220/


 
α. Έλαλ (1) Αληηδήκαξρν ή εληεηαικέλν ή δεκνηηθό/ή ζύκβνπιν σο Πξόεδξν, πνπ νξίδεηαη 
από ηνλ Γήκαξρν 
 
β. Έλαλ (1) δεκνηηθό/ή ζύκβνπιν ησλ ινηπώλ παξαηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, πνπ 
νξίδεηαη κε κεηαμύ ηνπο ςεθνθνξία 
 
γ. Έλαλ (1) ππάιιειν ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ή ηεο Τπεξεζηαθήο Μνλάδαο Κνηλσληθήο 
Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθώλ Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ ηνπ δήκνπ, πνπ νξίδεηαη από ηνλ Γήκαξρν. 
 
δ. Έλαλ (1) εθπξόζσπν ηεο Έλσζεο πιιόγσλ Γνλέσλ ηνπ δήκνπ. 
 
ε. Έλαλ (1) εθπξόζσπν ηνπηθνύ επαγγεικαηηθνύ/εκπνξηθνύ ζπιιόγνπ ή ζπλεηαηξηζηηθήο 
νξγάλσζεο, πνπ ππνδεηθλύεηαη από ηνλ επαγγεικαηηθό/εκπνξηθό ζύιινγν ή ηελ 
ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε αληίζηνηρα. 
 
ζη. Έλαλ (1) εθπξόζσπν ηνπηθνύ γπλαηθείνπ/θεκηληζηηθνύ ζπιιόγνπ/θεκηληζηηθήο νξγάλσζεο 
ή κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο κε δξάζε ζηα ζέκαηα ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ, πνπ 
ππνδεηθλύεηαη από ηνλ ζύιινγν ή ηελ νξγάλσζε αληίζηνηρα. 
 
δ. Γύν (2) εκπεηξνγλώκνλεο δεκόηεο κε ηζόηηκε εθπξνζώπεζε ησλ θύισλ, πνπ νξίδνληαη από 
ηνλ Γήκαξρν. (παξ.2 άξζξν 70Α Ν.3852/10, όπσο πξνζηέζεθε από ην άξζξν 6 ηνπ 
Ν.4604/19) (ΤΠ.Δ. εγθ.67/23624/14.04.2020) 
 
 Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θαιείηαη ην ζώκα λα ζπγθξνηήζεη ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή 
Ιζόηεηαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο.  
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