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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 05.10.2020, ώρα 21:50. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 06.10.2020  

Αριθμ. πρωτ.: 10027 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Τ.Κ.: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

143/2020 
από το πρακτικό της 12ης/ 05.10.2020 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα   12ο : Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας και σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας 

(Δ.ΕΠ.ΙΣ.) Δήμου Αγιάς. 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 05.10.2020, ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, 

με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 55/11.03.2020), μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 9892/01.10.2020 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου 

και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αλεξανδρίδου Βασιλική 

4. Αναστασίου Ιωάννης 5. Γαλλής Γεώργιος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ευσταθίου Ηλίας 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κατσιάβας Αστέριος 

10. Καφετσιούλης Απόστολος 11. Κορδίλας Δημήτριος 

12. Κρανιώτης Ευάγγελος 13. Μακροβασίλης Βασίλειος 

14. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 15. Μπαρμπέρης Πέτρος 

16. Μπατζιόλας Ζάχος 17. Μπελιάς Αντώνιος 

18. Ντάγκας Νικόλαος 19. Ολύμπιος Αθανάσιος 

20. Σκαρκάλης Χρήστος 21. Σμυρλής Βασίλειος 

22. Σωτηρίου Βασίλειος 23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

24. Τσιαγκάλης Νικόλαος 25. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

26. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

27. Κασίδας Ιωάννης  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Δήμητρας και Μαρμαρίνης. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

 

Θέμα   12ο : Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας και σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας 

(Δ.ΕΠ.ΙΣ.) Δήμου Αγιάς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4604/2019 (Α΄50) προστέθηκε στις αρμοδιότητες του τομέα 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, η αρμοδιότητα σχεδίασης, οργάνωσης, συντονισμού και 

εφαρμογής προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις πολιτικές της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και 

πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων εντός των διοικητικών τους ορίων, καθώς και η 

εφαρμογή του εργαλείου της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» 

εντός των διοικητικών ορίων των δήμων. Ως εκ τούτου, και με στόχο την ένταξη της διάστασης του φύλου 

σε όλες τις πολιτικές των δήμων που εμπίπτουν στο φάσμα των αρμοδιοτήτων τους, θεσμοθετήθηκε η 

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας σε κάθε δήμο. 

 

Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις του άρθρου 70Α του ν.3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 6 του ν.4604/20192 (Α΄50), προβλέφθηκε η σύσταση σε κάθε δήμο Δημοτικής Επιτροπής 

Ισότητας, ως συμβουλευτικό όργανο προς το δημοτικό συμβούλιο, και παράλληλα, όπως προκύπτει από την 

αιτιολογική έκθεση του ν.4604/2019, ως συνδετικός κρίκος της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής 

Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με την αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας, με 

αποκλειστικές αρμοδιότητες απαριθμούμενες περιοριστικά. 

 

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας έχει 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 τους 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. 

 

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, που ορίζεται από τον 

Δήμαρχο  

β. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου, που ορίζεται με 

μεταξύ τους ψηφοφορία  

γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και 

Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου, που ορίζεται από τον Δήμαρχο.  

δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου. 

ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης, που 

υποδεικνύεται από τον επαγγελματικό/εμπορικό σύλλογο ή την συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα. 
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στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη 

κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων, που υποδεικνύεται από τον 

σύλλογο ή την οργάνωση αντίστοιχα. 

 ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων, που ορίζονται από τον 

Δήμαρχο. 

 

Με την με αριθμ.πρωτ. 8827/17-9-2020 επιστολή προς τους Προέδρους του Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου 

Αγιάς, Εμπορικού Συλλόγου Αγιάς και Συλλόγου Γυναικών Αγιάς ζητήθηκε να ορίσουν εκπρόσωπο με τον 

αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου μας. 

 Με την από 17-9-2020 απαντητική επιστολή του Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου Αγιάς προτείνεται ως 

τακτικό μέλος της ΔΕΠΙΣ η Σοφία Μπάλιου-Ντανταλή και ως αναπληρωματικό μέλος η Ευρύκλεια 

Γαλανούλη.     

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αγιάς προτείνεται ως 

τακτικό μέλος της ΔΕΠΙΣ ο Χρήστος Καρβουνιάρης.             

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας της Προέδρου του Συλλόγου Γυναικών Αγιάς προτείνεται ως 

τακτικό μέλος της ΔΕΠΙΣ η Βαϊτσα Χατζή-Παπακώστα και ως αναπληρωματικό μέλος η Αικατερίνη 

Γκαρανέ.     

 

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα οργάνωσης και 

λειτουργίας της. Προτείνεται δε για την ορθή και απρόσκοπτη συγκρότηση της Επιτροπής, η έκδοση 

Κανονισμού Λειτουργίας και μάλιστα πριν τη συγκρότησή της, στον οποίο να καθορίζονται τα σχετικά ως 

άνω θέματα. Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα μέλη της Επιτροπής για τη συμμετοχή τους σε αυτή δεν 

λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση, ενώ η διάρκεια της θητείας της ακολουθεί τη θητεία των 

δημοτικών αρχών κατ’ αναλογία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 

 

Ακολουθεί  ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΠΙΣ :  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Με το άρθρο 70A, που τον Μάρτιο του 2019 προστέθηκε στο ν.3852/2010 με το άρθρο 6 του ν.4604/2019 

(Φ.Ε.Κ. Α’ 50/26.3.2019). προβλέπεται η σύσταση σε κάθε Δήμο «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας». 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας, προσδιορίζει τον τρόπο 

συγκρότησής τους και οριοθετεί τις αρμοδιότητες που θα ασκούν. 

 Ειδικότερα, ο νομοθέτης όρισε πως «σε κάθε Δήμο» συνιστάται «Δημοτική Επιτροπή Ισότητας», η οποία 

είναι συμβουλευτικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο όργανο. 

Συγκροτείται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη: 

α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/  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 Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και 

Πολιτικών 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 της ισότητας των φύλων. 

ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων. » 

 

Η Επιτροπή, βάσει του νόμου, έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 

1) 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, 
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2) 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 τους τομείς της οικονομικής, 

πολιτικής και κοινωνικής ζωής, 

3) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΠΕΠΙΣ), 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, 

4) συνεργάζεται με τις δομές «του Δικτύου της ΓΓΟΠΙΦ» για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας 

κατά των γυναικών, ήτοι με τα Συμβουλευτικά Κέντρα, τους Ξενώνες Φιλοξενίας και την πανελλαδική 

τηλεφωνική γραμμή SOS15900, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 

Το αρ.70A του ν.3852/2010 ρητά αναφέρει πως τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή 

τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση. 

Επιπλέον, ορίζει ότι με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος επιλογής των μελών, η 

λειτουργία της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την οργάνωση της Επιτροπής. 

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του νόμου που πρόσθεσε το αρ. 70Α στο ν. 

3852/2010, κρίθηκε «επιβεβλημένη η σαφής θεσμοθέτηση αυτών των Επιτροπών», καθώς προηγουμένως, 

δυνάμει του αρ.70 του Καλλικράτη  «και δίχως να μνημονεύεται αυτό ρητά» στο νόμο, μπορούσε να 

συγκροτείται, μεταξύ άλλων, και η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο του αρ.70 που 

προέβλεπε δυνατότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να συνιστά Επιτροπές. 

Με το αρ. 5 του ίδιου προαναφερθέντος ν. 4604/2019 έχει προστεθεί νέα αρμοδιότητα στους Δήμους, η 

οποία αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων.  Συγκεκριμένα, στην παρ.Ι του αρ.75 του Κώδικα 

Δήμων & Κοινοτήτων (ν.3463/2006) προστέθηκε υποπερ.35 ως εξής:«35. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο 

συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις 

πολιτικές της ΓΓΙΦ και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και πρωτοβουλιών για την 

προώθηση της ισότητας των φύλων εντός των διοικητικών τους ορίων, καθώς και την εφαρμογή του 

εργαλείου της “Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες”, με την 

υλοποίηση των δεσμεύσεων που διατυπώνονται σε αυτή για την προώθηση της αρχής της ισότητας των 

φύλων.»  

 

Άρθρο 1. 

Συγκρότηση - Σύνθεση της ΔΕΠΙΣ 

 

1. Στο Δήμο Αγιάς συνιστάται και λειτουργεί Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, ως συμβουλευτικό, προς το 

δημοτικό συμβούλιο, όργανο, σύμφωνα με τα άρθρα 75 παρ. Ι του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του άρθρου 6 του 

ν. 4604/2019 (Α΄50) και του άρθρου 70Α του ν. 3852/2010 (Α΄50).  

2. Η θητεία της Επιτροπής ισότητας ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής. 

 3. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται 

από 8 μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ως εξής: 

 α) Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο,  ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον 

Δήμαρχο. 

 β) Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου, που ορίζεται με 

μεταξύ τους ψηφοφορία.  

γ) Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και 

Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου, που ορίζεται από τον Δήμαρχο. 

 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 της ισότητας των φύλων.  

ζ) Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων, που ορίζονται από τον Δήμαρχο. 

Οι φορείς των περιπτώσεων (δ), (ε) και (στ) καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

4. Ο αριθμός των οριζόμενων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των 

διοριζομένων ή υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 5. Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται ο/η πρόεδρος. 

 6. Τα μέλη της επιτροπής μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, για λόγο 

σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής και την εκτέλεση του έργου που τους έχει ανατεθεί, μετά από 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με αιτιολογημένη εισήγηση του/της προέδρου της Επιτροπής.  
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7. Μέλος της Επιτροπής μπορεί να παραιτηθεί με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και γίνεται αποδεκτή από αυτό. Με την ίδια απόφαση ορίζεται νέο μέλος στη θέση του 

αποχωρήσαντος. 

 8. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή 

αποζημίωση. 

 9. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται η λειτουργία της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 

για την οργάνωση της Επιτροπής. 

 

Άρθρο 2. 

Έργο – Αρμοδιότητες 

 

Η  ΔΕΠΙΣ αποτελεί συμβουλευτικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο όργανο και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

• τη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων 

μέσα από δράσεις επικοινωνίας -ευαισθητοποίησης,  

• την υποβολή προτάσεων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες του 

Δήμου, 

• την συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία  για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των 

Φύλων σε τοπικό επίπεδο,  

• την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με την Αρμόδια υπηρεσία και 

την συμμετοχή εθελοντικών ομάδων, 

• τον εντοπισμό και την προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που 

προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου, 

• την επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας με την ΓΓΟΠΙΦ, την ΠΕΠΙΣ, 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. 

 

Η ΔΕΠΙΣ δύναται να συγκροτεί Ομάδες Εργασίας κατά την εκπόνηση και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης 

για την Ισότητα των Φύλων σε τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή επιστημόνων, εκπροσώπων φορέων και 

δημοτών. 

 

Άρθρο 3. 

Σύγκληση της δημοτικής επιτροπής ισότητας 

 

1. Των εργασιών της επιτροπής προεδρεύει ο/η πρόεδρος, όπως αυτός ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

2. Η  δημοτική  επιτροπή  ισότητας  συνεδριάζει  δημόσια,  μετά  από  πρόσκληση  του/της προέδρου της: 

α) τέσσερις φορές το χρόνο ( μία φορά το τρίμηνο ), υποχρεωτικά πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του 

προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης, καθώς και πριν από την διοργάνωση εκδηλώσεων 

που αφορούν σε θέματα ισότητας ( π.χ. εορτασμός της ημέρας της γυναίκας στις 8 Μαρτίου, Διεθνής ημέρα 

για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στις 25 Νοεμβρίου κτλ  ) με στόχο την προετοιμασία και τον 

προγραμματισμό δράσεων,   

β) όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της με γραπτή 

αίτηση, όπου αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα και τα μέλη της επιτροπής, που υπέβαλλαν την αίτηση 

και εισηγούνται τα θέματα, 

γ) όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άμεση σύγκληση της επιτροπής. 

3. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη της επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά) με έντυπο, 

ηλεκτρονικό ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Περιλαμβάνει 

την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από 

εισηγήσεις επί των υπό συζήτηση θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού. Η 

πρόσκληση δημοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

4. Στις κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιηθεί ή να επιδοθεί την ημέρα της 

συνεδρίασης και αναφέρει τον λόγο της συνεδρίασης. Πριν από τη συζήτηση, η επιτροπή αποφαίνεται για 

το κατεπείγον των θεμάτων. 
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5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για την συμμετοχή του σε προγραμματισμένη 

συνεδρίαση, οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τον/την πρόεδρο της επιτροπής. προκειμένου να προσκληθεί 

και να συμμετάσχει το αναπληρωματικό μέλος. 

6. Ένα θέμα μπορεί να επανεισαχθεί στην επιτροπή προς συζήτηση αφού παρέλθουν έξι (6) μήνες 

τουλάχιστον από την ολοκλήρωση της διαδικασίας την προηγούμενη φορά που το θέμα αυτό τέθηκε σε 

διαβούλευση. 

 

Άρθρο 4. 

Τόπος συνεδρίασης – Απαρτία - Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών – Δημοσιότητα 

 

1. Οι συνεδριάσεις της δημοτικής επιτροπής ισότητας είναι δημόσιες και πραγματοποιούνται στην αίθουσα 

του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Πολιτιστικό Κέντρο ¨ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ»   

2. Είναι όμως δυνατό η δημοτική επιτροπή ισότητας να αποφασίσει, με εισήγηση του/της προέδρου της και 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, τη διεξαγωγή κάποιων συνεδριάσεών της σε διαφορετικές 

περιοχές του δήμου ή σε άλλο, κατάλληλο για την εκάστοτε περίσταση, οίκημα εντός των ορίων του δήμου. 

3. Η δημοτική επιτροπή ισότητας συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία. Προϋπόθεση της απαρτίας είναι 

να έχουν κληθεί νόμιμα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα μέλη του οργάνου για να μετάσχουν στη συνεδρίαση.  

4. Η δημοτική επιτροπή ισότητας έχει απαρτία όταν τα παρόντα είναι περισσότερα από τα απόντα μέλη της. 

5. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, 

οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. 

6. Ο/η πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής ισότητας κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των εργασιών της, 

τις οποίες και διευθύνει, φροντίζοντας να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της. 

Έχει επίσης την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων. Η αδικαιολόγητη παράλειψη του/της 

προέδρου να συγκαλέσει για δύο (2) συνεχόμενες φορές την επιτροπή ισότητας αποτελεί σοβαρή 

παράλειψη καθήκοντος.  

7. Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να συμβάλλουν στην επιτυχία του σκοπού της επιτροπής ισότητας και 

να μετέχουν τόσο στις συνεδριάσεις της επιτροπής, όσο και στις διαδικασίες που προηγούνται αυτής. Σε 

περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας τακτικού μέλους  από  τρεις  (3)  συνεδριάσεις  της  επιτροπής  

ισότητας  ενημερώνεται το ∆ημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μεριμνά για την αντικατάσταση του, κατά τη 

διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 4604/2019.  

8. Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και σεβασμό προς τους άλλους στην 

διάρκεια των συνεδριάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο/η πρόεδρος καλεί τον εκτρεπόμενο να ανακαλέσει 

και, σε περίπτωση άρνησής του, του αφαιρεί τον λόγο. 

9. Η λειτουργία της δημοτικής επιτροπής ισότητας έχει δημόσιο χαρακτήρα, ανάλογο με εκείνο του 

δημοτικού συμβουλίου. Ο/η πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να δίνει τον λόγο σε παριστάμενους, ιδίως εάν 

πρόκειται για εκπροσώπους φορέων και δημότες που έχουν συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας της ισότητας. 

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με δική τους φροντίδα από την ανάρτηση της πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα της ισότητας και του δήμου. 

10. Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής, οι παρευρισκόμενοι στο ακροατήριο δεν 

επιτρέπεται να δυσχεραίνουν ή να παρακωλύουν τις εργασίες της. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο/η πρόεδρος 

μπορεί κατόπιν συστάσεως να αποβάλλει οποιονδήποτε διαταράσσει ή παρακωλύει την συνεδρίαση ή 

ακόμη και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο ή την διακοπή της συνεδρίασης. 

11. Τέλος, παρέχονται διευκολύνσεις στους δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

 

Άρθρο 5. 

Διαδικασία λειτουργίας –Λήψη αποφάσεων 

 

1. Στην διάθεση της επιτροπής τίθενται σύντομες εισηγήσεις και άλλα υλικά τεκμηρίωσης. Οι σύντομες 

εισηγήσεις, τις οποίες κάνουν μέλη της επιτροπής που ορίζονται από τον/την πρόεδρό της ή μέλη του 

διαβιβάζοντος οργάνου, αναφέρονται στο σκεπτικό του εισαγόμενου ζητήματος, στη διαδικασία ισότητας 

που ακολουθήθηκε και στις διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν. 

2. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών της, τα οποία 

τάσσονται υπέρ μίας ή άλλης διαμορφωθείσας εισήγησης συνολικά και τοποθετούνται υπέρ ή κατά των 

προταθεισών τροποποιήσεων ή προσθηκών. 
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3. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά την 

οποία καλούνται τα μέλη της ονομαστικά και τάσσονται υπέρ ή κατά. Γνωμοδοτήσεις ή άλλες αποφάσεις 

της επιτροπής, που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία όπου δεν το επιτάσσει ο νόμος, είναι άκυρες. 

4. Τα μέλη της επιτροπής έχουν το δικαίωμα να θέσουν ζήτημα διαδικασίας, εάν πιστεύουν ότι υπάρχει 

ζήτημα πληρότητας ή ακρίβειας των στοιχείων που παρουσιάζονται στην επιτροπή ή εάν, κατά την γνώμη 

τους, παραβιάζεται ο κανονισμός λειτουργίας από τον/την πρόεδρο ή άλλο μέλος της επιτροπής. Επ’ αυτού 

καλείται να αποφανθεί η ίδια η επιτροπή, αμελλητί και χωρίς εκτεταμένες αγορεύσεις. 

 

Άρθρο 6. 

Πρακτικά συνεδριάσεων – Δημοσιότητα αποφάσεων 

 

1. Στη  συνεδρίαση  της  δημοτικής  επιτροπής  ισότητας,  όπως  και  στην  περίπτωση ματαίωσής της, 

τηρούνται πρακτικά. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι γνώμες που διατυπώνονται, οι 

ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες θέσεις για κάθε θέμα. 

2. Τα πρακτικά τηρούνται συνοπτικά με τη βοήθεια μέλους, που ορίζεται για τον σκοπό αυτό. Στο τέλος της 

συνεδρίασης, τα συνοπτικά πρακτικά διαβάζονται και, κατόπιν τυχόν διορθώσεων, υπογράφονται από όλα 

τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής από μέλος της επιτροπής και η αιτία αυτής 

αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουμένως το αρνηθέν να υπογράψει μέλος καταθέσει εγγράφως τους 

λόγους της άρνησής του. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. Τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων δύναται να καταχωρούνται με τη φροντίδα του/της προέδρου της επιτροπής 

στην ιστοσελίδα της ισότητας του δήμου. 

3. Είναι επίσης δυνατόν οι συνεδριάσεις της επιτροπής να καταγράφονται με την βοήθεια συσκευής 

μαγνητοφώνησης ή βιντεοσκόπησης και κατόπιν να αναρτώνται ως ψηφιακά αρχεία στην ιστοσελίδα της 

ισότητας. 

 

Άρθρο 7. 

Υποστήριξη δημοτικής επιτροπής ισότητας 

 

1. Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τον σκοπό και τα θέματα 

της ισότητας και για τις εργασίες της επιτροπής, είτε μέσω της ιστοσελίδας ισότητας είτε προφορικά. Σε 

περίπτωση που πολίτες καταθέτουν γραπτές αναφορές και ερωτήματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της 

επιτροπής, τα προωθεί στον πρόεδρό της και φροντίζει ώστε οι  απαντήσεις να δίνονται εντός τριάντα (30) 

ημερών. 

2. Η δημοτική αρχή δύναται να παραχωρήσει στην επιτροπή γραφείο ή άλλους χώρους σε κτίριο της έδρας 

του δήμου για την αποτελεσματική λειτουργία της επιτροπής. 

 

Άρθρο 8. 

Ισχύς – Τροποποίηση κανονισμού 

 

1. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο 

2. Η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού γίνεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής και αποφάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 

Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος πρότεινε τα εξής μέλη, που ορίζονται από τον ίδιο:  

- Μπαρμπέρη Πέτρο για τακτικό μέλος, Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο και αναπληρωματικό μέλος τον 

Σκαρκάλη Χρήστο, δημοτικό σύμβουλο. 

- Γκασδράνη Θεόδωρο για τακτικό μέλος, Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 

Προστασία, Παιδείας και Πολιτισμού και αναπληρωματικό μέλος την Τσακνάκη Ευδοξία, δημοτική 

υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου,  

- α)Γιαννουλέα Χριστίνα, δημότισσα του Δήμου Αγιάς και αναπληρωματικό μέλος την Ζιούλη 

Αναστασία και β)Ντουλούλη Αγγελική, δημότισσα του Δήμου Αγιάς και αναπληρωματικό μέλος ο 

Μαντζάνας Χρήστος ως εμπειρογνώμονες δημότες. 
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Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  το  σύνολο  των  μελών  των  λοιπών παρατάξεων να ορίσουν τον 

Δημοτικό Σύμβουλο για τακτικό μέλος και τον Δημοτικό Σύμβουλο για αναπληρωματικό μέλος. Το σύνολο 

των μελών των λοιπών παρατάξεων όρισε ομόφωνα την Δημοτική Σύμβουλο κα Μπαλταγιάννη Σοφία 

τακτικό μέλος και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αγγελάκα Ιωάννη αναπληρωματικό μέλος. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ιδ περ.35 του N. 3463/06 (Α΄114):  «Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 70Α του Ν.3852/10: (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Ν.4604/2019  (Α΄ 50): «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας 

των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - 

Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις», 

- την υπ’ αριθμ. 1/Δ1/83/30.01.2020 Εγκύκλιο Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Οδηγίες 

για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, 

πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις 

σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις» σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο», 

- την υπ’ αριθμ. 67/23624/14.04.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Συμβουλευτικά Όργανα 

Δήμων», 

- τις επιστολές και την ανταπόκριση των τοπικών συλλόγων και φορέων στην πρόσκληση του Δήμου 

Αγιάς, 

- το Σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, στην οποία ο Καλαγιάς Γρηγόριος επικεφαλής της παράταξης 

«Δώτιο Πεδίο», καθώς και ο Βασίλειος Σωτηρίου δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Λαϊκή 

Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» δήλωσαν «Παρών», 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Αγιάς, όπως 

αυτός αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

 

Β. Εγκρίνουμε τη συγκρότηση 8μελούς Δημοτικής Επιτροπή Ισότητας, η οποία θα αποτελείται από τους 

εξής: 

 

1. Μπαρμπέρη Πέτρο, Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο και αναπληρωματικό μέλος τον Σκαρκάλη Χρήστο, 

δημοτικό σύμβουλο. 

 

2. Μπαλταγιάννη Σοφία, δημοτική σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας και αναπληρωματικό μέλος τον 

Αγγελάκα Ιωάννη δημοτικό σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας. 

 

3. Γκασδράνη Θεόδωρο, Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασία, Παιδείας και 

Πολιτισμού και αναπληρωματικό μέλος την Τσακνάκη Ευδοξία, δημοτική υπάλληλο του Τμήματος 

Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου. 

 

4. Μπάλιου - Ντανταλή Σοφία, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου Αγιάς  και αναπληρωματικό 

μέλος η Ευρύκλεια Γαλανούλη. 

 

5. Καρβουνιάρη Χρήστο,  εκπρόσωπο του τοπικού εμπορικού συλλόγου Αγιάς. 
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6. Χατζή - Παπακώστα Βαΐτσα, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γυναικών Αγιάς και αναπληρωματικό μέλος η 

Αικατερίνη Γκαρανέ. 

 

7. Ντουλούλη Αγγελική, δημότισσα του Δήμου Αγιάς και αναπληρωματικό μέλος ο Μαντζάνας Χρήστος. 

 

8. Γιαννουλέα Χριστίνα, δημότισσα του Δήμου Αγιάς και αναπληρωματικό μέλος η Ζιούλη Αναστασία. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 143/2020. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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