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ΘΕΜΑ:

Έγκριση

συγκρότησης

Δημοτικής

Επιτροπής Ισότητας Φύλων, έγκριση Κανονισμού
Λειτουργίας και ορισμός εκπροσώπων

Αριθμός Απόφασης : 3
Στην Αγία Βαρβάρα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 16:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των διατάξεων: 1) του
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’
55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

στην οποία

προβλέπεται η δυνατότητα λήψης αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων, δια τηλεδιάσκεψης,
2) της παρ.1 του άρθρου 67, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010), όπως ισχύει, συνήλθε σε
συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη υπό την Προεδρία του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΣΣΟΥ και μετά από την
1η/2021 πρόσκληση, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους στις 22.1.2021.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. Δήμαρχος που νόμιμα καλέστηκε.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε
ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 22 Δημοτικοί Σύμβουλοι και
ειδικότερα:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ – ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΛΕΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΣΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΜΑΡΙΑ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΦΕΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
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ΑΠΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ
1 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2
3

ΝΤΑΒΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΙΕΡΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4 ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ)
5 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αρχίζει τη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης, στην οποία
συμμετέχουν 22 δημοτικοί σύμβουλοι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σας θέτω υπόψη :
1) Την από 27.1.2021 Εισήγηση της Αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Πολιτικής κας Κωνσταντίνας Νέζη, η οποία έχει ως εξής:
Θέμα: Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων, έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και ορισμός
εκπροσώπων.

Με το Ν.4604/2019 θεσπίστηκε ένα συνεκτικό σύνολο κανόνων με αντικείμενο την προώθηση της
ουσιαστικής ισότητας των φύλων, βάσει του οποίου:
Προβλέπεται ότι η διάσταση του φύλου εντάσσεται σε όλους τους τομείς του ιδιωτικού και δημόσιου βίου
και ιδίως στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πραγματικότητα της χώρας.
Προβλέπεται η λήψη θετικών μέτρων για την εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων που λαμβάνουν υπόψη τα
πραγματικά χαρακτηριστικά και καταστάσεις που συνδέονται με το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό
και την ταυτότητα φύλου, υπέρ των οποίων λαμβάνονται τα σχετικά μέτρα, καθώς και η ενδεχόμενη συρροή
τους με άλλες αιτίες διάκρισης, όπως ιδίως η εθνική ή και κοινωνική προέλευση, η ηλικία, η οικογενειακή
κατάσταση, η αναπηρία, οι θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις.
Προστίθενται στις αρμοδιότητες του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των δήμων η σχεδίαση,
η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων που
υλοποιούνται εντός των διοικητικών τους ορίων 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, 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.
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Προβλέπεται σε κάθε δήμο η σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, ως συμβουλευτικό όργανο προς το
δημοτικό συμβούλιο και παράλληλα ως συνδετικός κρίκος της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής
και Ισότητας των Φύλων με την αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας.
Καθορίζεται ο εθνικός μηχανισμός σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την προώθηση της
ισότητας: σε κεντρικό επίπεδο περιλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.), το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), τις Υπηρεσιακές Μονάδες των
Υπουργείων για την ισότητα των φύλων και τον Συνήγορο του Πολίτη (Τομέας Ίσης Μεταχείρισης). Σε
περιφερειακό επίπεδο, περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας και το Αυτοτελές Γραφείο
Ισότητας, τα οποία συστήνονται σε κάθε Περιφέρεια, τον Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝ.Π.Ε.), καθώς και το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε.
Σε τοπικό επίπεδο, ο εθνικός μηχανισμός περιλαμβάνει τις Υπηρεσιακές Μονάδες άσκησης Κοινωνικής
Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων των Δήμων, τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας, οι οποίες
συστήνονται σε κάθε Δήμο, την Επιτροπή Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθώς και το
Γραφείο Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κι 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, 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 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.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.
Λαμβάνοντας υπόψη το νέο θεσμικό πλαίσιο, την με αριθμό 128/31.10.2011 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου βάσει της οποίας ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας έχει υπογράψει την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την
Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» με την οποία λαμβάνει δημόσια δέσμευση για την υπέρ της
αρχής της ισότητας των φύλων και της εφαρμογής πολιτικών ισότητας, την υπηρεσιακή οργάνωση του
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δήμου, καθώς και την οδηγία βάσει της οποίας ο τρόπος επιλογής των μελών, η λειτουργία και κάθε άλλο
αναγκαίο θέμα για την οργάνωση της Επιτροπής καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για :
1. Τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
2. Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής
3. Τον ορισμό των φορέων οι οποίοι θα κληθούν να προτείνουν τους/τις εκπροσώπους τους στην
επιτροπή

2) Το Σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αγίας
Βαρβάρας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προτείνω οι εκπρόσωποι των φορέων που προβλέπεται να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή
Ισότητας του δήμου μας, περιπτώσεις:
ε. Ένας (1) εκπρόσωπος τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης.
στ. Ένας(1)εκπρόσωπος τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη
κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων,

να είναι από του παρακάτω φορείς:
1) Εμπορικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγγάνων Αγίας Βαρβάρας
2) Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Αγίας Βαρβάρας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σας καλώ να κάνουμε αποδεκτή την εισήγηση της αναπληρώτριας Διευθύντριας Κοινωνικής
Πολιτικής καθώς και την πρόταση του κ. Δημάρχου.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τον Πρόεδρό και έλαβε υπόψη του :
1) Την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής
2) Την πρόταση του κ. Δημάρχου για τον ορισμό φορέων
3) Το σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αγίας
Βαρβάρας
4) Τη σχετική νομοθεσία
5) Την ανάγκη λήψης απόφασης
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία με είκοσι (20) θετικές ψήφους και δύο (2) αρνητικές (κ.κ. Γκιτάκου,
Καρανάσιου) :
1. Τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
2. Τον ορισμό των φορέων :
α) Εμπορικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγγάνων Αγίας Βαρβάρας
β) Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Αγίας Βαρβάρας
οι οποίοι θα κληθούν να προτείνουν τους/τις εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους, στην
επιτροπή.
3. Την έγκριση του παρακάτω Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής με τον οποίο
καθορίζονται ο τρόπος επιλογής των μελών, η λειτουργία της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα
για την οργάνωσή της.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Άρθρο 1
Συγκρότηση - Σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Αγίας Βαρβάρας
1. Στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας 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 70 Α 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, ως εξής:
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 Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο Εμπορικός Σύλλογος Ελλήνων Τσιγγάνων Αγίας Βαρβάρας
στ) Έναν (1) εκπρόσωπο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Αγίας Βαρβάρας
ζ) Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.
Οι φορείς των περιπτώσεων (ε) και (στ) καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας
Βαρβάρας.
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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. 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 αιτιολογημένη εισήγηση του/της προέδρου της Επιτροπής.
6. Μέλος της Επιτροπής μπορεί να παραιτηθεί με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό
Συμβούλιο και γίνεται αποδεκτή από αυτό. Ακολουθεί ο ορισμός του μέλους με τη νόμιμη
διαδικασία.
7. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή
αποζημίωση.
8. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται η λειτουργία της και κάθε άλλο αναγκαίο
θέμα για την οργάνωση της Επιτροπής.

Άρθρο 2 Αρμοδιότητες
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 αποτελεί τον σύνδεσμο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με το Δήμο, σε επίπεδο πολιτικών
ισότητας και μπορεί να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου
σε όλες τις πολιτικές που εμπίπτουν στο φάσμα των αρμοδιοτήτων του δήμου.
Ενδεικτικά, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας μπορεί να συνδιοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις,
ημερίδες/συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης της
βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, καταπολέμησης των στερεοτύπων με
βάση το φύλο, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, καθώς και να συνεργάζεται με
γυναίκες από το πεδίο του πολιτισμού και των τεχνών σε επίπεδο Δήμου ή/και Περιφέρειας, με την
Α'/θμια και Β'/θμια εκπαίδευση και με τις Μονάδες Υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα
απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των Δήμων κ.λπ.
Άρθρο 3
Σύγκληση της επιτροπής ισότητας
1. Των εργασιών της επιτροπής προεδρεύει ο/η Πρόεδρος ή ο/η Αναπληρωτής/τρια αυτού/αυτής.
2. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συνεδριάζει δημόσια μετά από πρόσκληση του/της Προέδρου της:
α) υποχρεωτικά πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων που αφορούν αναπτυξιακά προγράμματα και
προγράμματα δράσης του δήμου, του επιχειρησιακού προγράμματος και του τεχνικού προγράμματος του
δήμου.
β) όποτε υπάρχουν θέματα προς συζήτηση.
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γ) 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,
δ) όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άμεση σύγκληση της
επιτροπής.
3. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη της Επιτροπής με έντυπο, ηλεκτρονικό ή κάθε άλλο πρόσφορο
μέσο, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος, ο
χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα
του Δήμου.
4. Στις κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιηθεί ή να επιδοθεί την ημέρα της
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα
χαρακτήρα, ενώ πριν από τη συζήτηση η Επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
5. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δυνατό να καλούνται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου
και οι εξής: ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που
εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο και κατά περίπτωση, εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών και
περιφερειακών αρχών, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων.
6. Ένα θέμα μπορεί να επανέλθει στην Επιτροπή προς συζήτηση αφού παρέλθουν έξι (6) μήνες
τουλάχιστον από την ολοκλήρωση της διαδικασίας την προηγούμενη φορά που το θέμα αυτό τέθηκε
προς συζήτηση.
7. Η αδικαιολόγητη παράλειψη του/της Προέδρου να συγκαλέσει για δύο (2) συνεχόμενες φορές την
επιτροπή ισότητας αποτελεί σοβαρή παράλειψη καθήκοντος.

Άρθρο 4
Τόπος συνεδρίασης
1. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής ισότητας είναι δημόσιες και πραγματοποιούνται σε δημοτικό
κατάστημα.
2. Είναι όμως δυνατό η Επιτροπή Ισότητας να αποφασίσει, με εισήγηση του Προέδρου και με
πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, τη διεξαγωγή ορισμένων συνεδριάσεών της σε άλλο,
κατάλληλο για την εκάστοτε περίσταση, δημοτικό κτίριο εντός των ορίων του Δήμου Αγίας
Βαρβάρας.

Άρθρο 5
Απαρτία – Υποχρεώσεις μελών – Λειτουργία - Λήψη αποφάσεων
1. Η 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. Η έλλειψη ή η μη έγκαιρη κλήση θεραπεύονται μόνον με την προσέλευση και τη
συμμετοχή στη συνεδρίαση του μη κληθέντος.
2. Η επιτροπή ισότητας έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα είναι περισσότερα από τα απόντα μέλη της.
3. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις η επιτροπή δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη
πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που έχουν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια
διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών της.
Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.
4. Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να μετέχουν τόσο στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, όσο και στις
διαδικασίες που προηγούνται αυτής. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας τακτικού μέλους, από
τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ενημερώνεται το δημοτικό συμβούλιο και η αρμόδια υπηρεσία του
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δήμου που συντάσσει και το σχετικό εισηγητικό σημείωμα προς το δημοτικό συμβούλιο.
5. Ο Πρόεδρος της 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.
6. Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και σεβασμό προς τους άλλους
στην διάρκεια των συνεδριάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πρόεδρος καλεί τον εκτρεπόμενο να
ανακαλέσει και, σε περίπτωση άρνησής του, του αφαιρεί τον λόγο.
7. Η λειτουργία της επιτροπής ισότητας έχει δημόσιο χαρακτήρα, ανάλογο με εκείνο του Δημοτικού
Συμβουλίου. Ο 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.
8. 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 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.
9. 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.
10. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά.
Γνωμοδοτήσεις ή άλλες αποφάσεις της επιτροπής, που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία όπου δεν
το επιτάσσει ο νόμος, είναι άκυρες.
11. 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 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 επιτροπής, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά.
2. Στα πρακτικά καταχωρούνται συνοπτικά οι συζητήσεις και οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν,
σε περίπτωση φανερής ψηφοφορίας, καθώς και τα ονόματα αυτών.
3. Αν πρόκειται για έκφραση γνώμης από την επιτροπή, στα πρακτικά καταχωρούνται όλες οι επί μέρους
γνώμες των μελών που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία.
4. Τα πρακτικά τηρούνται συνοπτικά με τη βοήθεια δημοτικού υπαλλήλου που ορίζεται για το σκοπό
αυτό ως “πρακτικογράφος” και ο οποίος παρέχει κάθε είδους διοικητική υποστήριξη (οργάνωση
συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση
αποφάσεων, εγγράφων κλπ).
5. 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 μέλος που αρνείται
να υπογράψει, καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Η μη υπογραφή των πρακτικών
δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.
6. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων με τη φροντίδα του προέδρου της επιτροπής μπορούν να αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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Άρθρο 7
Υποστήριξη επιτροπής ισότητας
1. Ο Δήμος και στα πλαίσια του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, παρέχει διοικητική και
γραμματειακή υποστήριξη του έργου της επιτροπής και της όλης διαδικασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται
οι εξής εργασίες: προετοιμασία και οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών, παραγωγή,
διεκπεραίωση, διαχείριση και δημοσιοποίηση εγγράφων, τήρηση αρχείου αποφάσεων επιτροπής,
προετοιμασία προπαρασκευαστικών συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου κλπ.
2. Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τον σκοπό και τα
θέματα και για τις εργασίες της επιτροπής, είτε μέσω της ιστοσελίδας 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.
3. Η δημοτική αρχή δύναται να παραχωρήσει στην επιτροπή γραφείο ή άλλους χώρους

Άρθρο 8
Ισχύς – Τροποποίηση Κανονισμού - Δημοσίευση
1. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το δημοτικό συμβούλιο. Στα
θέματα, που δεν ρυθμίζονται από αυτόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, οι
αντίστοιχοι κανόνες του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου καθώς και κάθε άλλη
σχετική διάταξη.
2. Τροποποίηση του παρόντος κανονισμού γίνεται κατόπιν εισήγησης της επιτροπής, που λαμβάνεται με
πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών της και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγίας Βαρβάρας.
3. Ο Κανονισμός δημοσιεύεται α) στην ιστοσελίδα του Δήμου β) κατά το πλήρες κείμενό του στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου και γ) περίληψη αυτού σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα
με μέριμνα του αρμόδιου τμήματος του Δήμου (αρ. 79, παρ. 4, ΚΔΚ).

Από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου.

_______

4. Το θέμα θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση για την συγκρότηση της Επιτροπής.

Απόσπασμα από τα πρακτικά
Αγία Βαρβάρα, 28.1.2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΣΣΟΣ
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