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Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  07-09-2020 

          συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης: 134/2020       
 
ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αμπελοκήπων –
Μενεμένης. 

 

Σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνεδρίασε δια περιφοράς το Δημοτικό 
Συμβούλιο, ύστερα από την 15938/03-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 
Κουσενίδη Αλέξανδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 
184, παρ. 1 του ν. 4635/2019 καθώς και τις αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 

(33) μελών ήταν παρόντες και οι τριάντα τρείς (33) και απόντες ουδείς. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
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29 Ράπτου Όλγα   29  

30 Νοτάκης Ιωάννης   30  

31 Τσομπανοπούλου Μελίσα   31  

32 Σμήλιος Ηλίας   32  

33 Καρασαρλίδου Σοφία   33  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης  και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Στην Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύμφωνα με το άρθρο 95,παράγραφος 5 
του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

Σύμφωνα με το άρθ. 70α παρ. 1 του Νόμου 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του Νόμου 
4604/2019 και ισχύει από 26/3/2019, καθώς και σύμφωνα με την εγκύκλιο 67/2020 (αρ. πρωτ. 23624/14-4-
2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «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 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. 
 
Ενδεικτικά, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του ν.4604/2019, η δημοτική επιτροπή ισότητας 
αναλαμβάνει την συνδιοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων/συνεδρίων, επιμορφωτικών 
προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης 
και πολιτικών ίσων ευκαιριών, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης συνεργασία με τις 
γυναίκες καλλιτέχνιδες των δήμων και των περιφερειών σε συνεργασία 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, κλπ.  
 
Με την παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 4647/2019 (Α΄ 204) ορίζεται ότι «3. Οι διατάξεις των δύο πρώτων 
εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α' 134) ισχύουν αναλόγως και για τη σύσταση 
των επιτροπών των άρθρων 70, 70Α, 164 και 164Α του ν. 3852/2010 (Α' 87), καθώς και για τη συμμετοχή 
αιρετών εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. σε επιτροπές, συμβούλια και λοιπά συλλογικά όργανα πάσης φύσεως 
νομικών προσώπων, κληροδοτημάτων και σωματείων…». Σύμφωνα με τα δύο πρώτα εδάφια της 
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 177, παράγραφος 3 του 
ν. 4635/2019 (Α΄167): «1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών 
πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των 
περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου 
των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, 
ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών 
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που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές 
παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. 
 
Για να συσταθεί η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης θα πρέπει να 
προηγηθεί η ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας από το Δημοτικό Συμβούλιο.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1) Το άρθ. 70α παρ. 1 του Νόμου 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του Νόμου 4604/2019 και ισχύει 
από 26/3/2019, 
2) Την εγκύκλιο 67/2020 (αρ. πρωτ. 23624/14-4-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών, 
3) Την παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 4647/2019 (Α΄ 204), 
4) Την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α' 134), 
5) Τα άρθρα 70, 164 και 164Α του ν. 3852/2010 (Α' 87), 
6) Το άρθρο 177, παράγραφος 3 του ν. 4635/2019 (Α΄167),  
7) Την ανωτέρω εισήγηση.   
 
                                   Προτείνεται προς έγκριση ο ακόλουθος Κανονισμός Λειτουργίας: 
 
Άρθρο 1.  
Συγκρότηση - Σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας 
  
1. Στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης συγκροτείται σύμφωνα με το άρθ. 70α παρ. 1 του Νόμου 3852/2010, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του Νόμου 4604/2019 και ισχύει από 26/3/2019, Δημοτική Επιτροπή 
Ισότητας, ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την εναρμόνιση των πολιτικών του Δήμου με τις 
υπάρχουσες και αναδυόμενες ανάγκες των πολιτών.  

2. Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών κατ’ 
αναλογία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν. 3852/2010).  

3. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αποτελείται από 15 μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο Δημοτικό 
Συμβούλιο.  

4. Σύμφωνα με Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 70, στις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας 
συμμετέχουν αιρετοί και αιρετές, υπηρεσιακά στελέχη καθώς και εμπειρογνώμονες στα θέματα ένταξης της 
διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές, εκπρόσωποι ΜΚΟ, γυναικείων οργανώσεων της περιοχής και 
τοπικών φορέων. Ειδικότερα οι φορείς της τοπικής κοινωνίας που εκπροσωπούνται στην επιτροπή, πρέπει να 
έχουν την έδρα τους ή να διαθέτουν παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.  

Συγκεκριμένα, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αποτελείται  από: 

α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Δήμαρχο. 
β. Πέντε (5) δημοτικούς συμβούλους από την πλειοψηφία που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
γ. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου, που ορίζεται με μεταξύ 
τους ψηφοφορία. 
δ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου, που ορίζεται από τον Δήμαρχο.  
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου.  
στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης, που 
υποδεικνύεται από τον επαγγελματικό/εμπορικό σύλλογο ή την συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα.  
ζ. 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.  
η. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων που ορίζονται από τον Δήμαρχο. 
θ. Έναν (1) εκπρόσωπο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων που υποδεικνύεται από τη 
Δημοτική Κοινότητα. 
ι. Έναν (1) εκπρόσωπο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης που υποδεικνύεται από τη 
Δημοτική Κοινότητα. 
 
Οι ως άνω φορείς πρέπει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενο 
δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και αφετέρου να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από 
την είσοδό τους στην Επιτροπή Ισότητας.  
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Κατ΄ εξαίρεση και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, είναι δυνατή η 
συμμετοχή εκπροσώπων φορέων που δεν εδρεύουν ή δεν διαθέτουν παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου. Ενδεικτικά τέτοιοι φορείς είναι :  

 Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων  

 Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας  

 Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας  

 Τα Δίκτυα Αιρετών Γυναικών  

 Οι Γυναικείες Οργανώσεις Εθνικής ή/και Περιφερειακής Εμβέλειας  

 
5. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.  
 
 
Άρθρο 2.  
Ορισμός μελών  
 
1. Η επιλογή των μελών της επιτροπής γίνεται στη βάση της ευρύτερης δυνατής εκπροσώπησης των φορέων 
της τοπικής κοινωνίας.  
 
2. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η αύξηση του αριθμού των δημοτών - δημοτισσών 
που συμμετέχουν στην Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μελών των 
υπολοίπων κατηγοριών.  

 

3. Για κάθε τακτικό μέλος της επιτροπής, ορίζεται ένα (1) αναπληρωματικό μέλος. Η ιδιότητα του τακτικού ή 
αναπληρωματικού μέλους ισχύει από την στιγμή της αποδοχής της από τα συγκεκριμένα πρόσωπα.  

 
4. Ο ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών μεταξύ των εκπροσώπων των φορέων γίνεται με την 
ακόλουθη διαδικασία:  
 
α. Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, συνεπικουρούμενο από τις δημοτικές υπηρεσίες, προσκαλεί με 
κάθε πρόσφορο μέσο όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του ως άνω 
άρθρου 1, παράγ. 4, όπως εκδηλώσουν εντός πέντε (5) ημερών το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή και 
εκπροσώπησή τους στην επιτροπή ισότητας.  
β. Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι φορείς καταθέτουν στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου τα 
αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία δραστηριότητας και χρόνου δραστηριότητας, καθώς και το όνομα του τακτικού 
και αναπληρωματικού εκπροσώπου τους στην Επιτροπή, υποδεικνύοντας ταυτοχρόνως και την κατηγορία 
στην οποία εμπίπτουν. Με ευθύνη του/της Προέδρου, αυτά ελέγχονται και καταρτίζεται ο πίνακας των 
υποψηφίων μελών της Επιτροπής κατά κατηγορία φορέων.  
γ. Εάν οι αιτηθέντες φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν υπερβαίνουν συνολικά τον μέγιστο αριθμό 
φορέων στην Επιτροπή, τότε όλοι οι εκπρόσωποί τους γίνονται δεκτοί ως τακτικά μέλη. Εάν τους υπερβαίνουν, 
ο ορισμός των εκπροσώπων τους γίνεται με κριτήρια αφενός διασφάλισης της εκπροσώπησης κάθε 
κατηγορίας φορέων με ένα τουλάχιστον άτομο και αφετέρου αναλογικής κατανομής των υπολοίπων θέσεων 
βάσει του πλήθους κάθε κατηγορίας φορέων στο σύνολο του Δήμου.  
 
Άρθρο 3.  
Έργο - Αρμοδιότητες  
 
Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας 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,  

 τη συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων σε 
τοπικό επίπεδο,  
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 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 Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τις τοπικές 
συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις και τους μαζικούς φορείς.  

 τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται, καθώς οι υπηρεσίες τους είναι εθελοντικές.  
 
 
Άρθρο 4.  
Σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας  
 
1. Των εργασιών της Επιτροπής προεδρεύει ο/η Πρόεδρος ή ο/η Αναπληρωτής/τρια αυτού/αυτής, όπως 
αυτός/αυτή ορίζεται από τα μέλη της επιτροπής.  

 
2. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του/της Προέδρου της:  
α) υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του 
ετήσιου προγράμματος δράσης,  
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 6 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.  

 

5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη 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 5.  
Τόπος συνεδρίασης – Απαρτία – Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών – Δημοσιότητα  
 
1. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ισότητας είναι δημόσιες και πραγματοποιούνται στο Δημαρχείο, που 
βρίσκεται επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 12, εντός των ορίων του Δήμου.  

2. Είναι δυνατό η 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. Σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις συνεδριάσεις των συλλογικών 
οργάνων μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και το επιβάλλουν έκτακτες και απρόβλεπτες 
καταστάσεις (π.χ. πανδημία COVID-19).      
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4. 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.  

5. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας έχει απαρτία όταν τα παρόντα είναι περισσότερα από τα απόντα μέλη της.  

6. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, 
οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.  

7. Ο/Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας κηρύσσει την έναρξη και τη 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.  

8. Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να συμβάλλουν στην επιτυχία του σκοπού της Δημοτικής 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 Δημοτικής 
Επιτροπής Ισότητας ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο, ο/η Πρόεδρος του οποίου προβαίνει στην 
αντικατάστασή του με αναπληρωματικό μέλος, με σχετική πράξη.  

9. Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και σεβασμό προς τους άλλους στη 
διάρκεια των συνεδριάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο/η Πρόεδρος καλεί τον/την εκτρεπόμενο/η να 
ανακαλέσει και, σε περίπτωση άρνησής του, του αφαιρεί τον λόγο.  

10. 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/ες, ιδίως εάν πρόκειται 
για εκπροσώπους φορέων και δημότες/ισες που έχουν συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας της ισότητας. Οι 
ενδιαφερόμενοι/ες ενημερώνονται με δική τους φροντίδα από την ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα 
του Δήμου.  

11. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής, οι παρευρισκόμενοι/ες 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 τη συνεδρίαση ή ακόμη 
και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο ή την διακοπή της συνεδρίασης.  

12. Παρέχονται διευκολύνσεις στους/στις δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.  
 
 
Άρθρο 6.  
Διαδικασία λειτουργίας – Λήψη αποφάσεων 
  
1. Στη 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.  

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, άμεσα και χωρίς εκτεταμένες αγορεύσεις.  
 
 
Άρθρο 7.  
Πρακτικά συνεδριάσεων – Δημοσιότητα αποφάσεων  
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1. Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται 
πρακτικά. Στα πρακτικά καταχωρίζονται 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 της Επιτροπής που ορίζεται για τον σκοπό αυτό ως 
“πρακτικογράφος”. 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 καταχωρίζονται εντός τριών εργάσιμων ημερών και με 
τη φροντίδα του/της Προέδρου της Επιτροπής στην ιστοσελίδα της Ισότητας του Δήμου.  

 
 
Άρθρο 8.  
Υποστήριξη Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας  
 
1. Η Αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες πολίτες/πολίτιδες για 
τον σκοπό και τα θέματα της ισότητας και για τις εργασίες της Επιτροπής, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου 
είτε προφορικά, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. Σε περίπτωση που κατατεθούν γραπτές αναφορές και 
ερωτήματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, τα προωθεί στον/στην 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 9.  
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 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές 
διατάξεις,  

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                                           Με ψήφους 23 Υπέρ – 6 Λευκά- 4 Κατά 

Α) Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αμπελοκήπων –Μενεμένης 
οποίος έχει ως ακολούθως:  

 
Άρθρο 1.  
Συγκρότηση - Σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας 
  
1. Στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης συγκροτείται σύμφωνα με το άρθ. 70α παρ. 1 του Νόμου 3852/2010, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του Νόμου 4604/2019 και ισχύει από 26/3/2019, Δημοτική Επιτροπή 
Ισότητας, ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την εναρμόνιση των πολιτικών του Δήμου με τις 
υπάρχουσες και αναδυόμενες ανάγκες των πολιτών.  

2. Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών κατ’ 
αναλογία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν. 3852/2010).  

3. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αποτελείται από 15 μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο Δημοτικό 
Συμβούλιο.  

4. Σύμφωνα με Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 70, στις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας 
συμμετέχουν αιρετοί και αιρετές, υπηρεσιακά στελέχη καθώς και εμπειρογνώμονες στα θέματα ένταξης της 
διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές, εκπρόσωποι ΜΚΟ, γυναικείων οργανώσεων της περιοχής και 
τοπικών φορέων. Ειδικότερα οι φορείς της τοπικής κοινωνίας που εκπροσωπούνται στην επιτροπή, πρέπει να 
έχουν την έδρα τους ή να διαθέτουν παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.  

Συγκεκριμένα, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αποτελείται  από: 

α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Δήμαρχο. 
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β. Πέντε (5) δημοτικούς συμβούλους από την πλειοψηφία που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
γ. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου, που ορίζεται με μεταξύ 
τους ψηφοφορία. 
δ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου, που ορίζεται από τον Δήμαρχο.  
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου.  
στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης, που 
υποδεικνύεται από τον επαγγελματικό/εμπορικό σύλλογο ή την συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα.  
ζ. 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.  
η. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων που ορίζονται από τον Δήμαρχο. 
θ. Έναν (1) εκπρόσωπο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων που υποδεικνύεται από τη 
Δημοτική Κοινότητα. 
ι. Έναν (1) εκπρόσωπο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης που υποδεικνύεται από τη 
Δημοτική Κοινότητα. 
 

Οι ως άνω φορείς πρέπει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενο 
δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και αφετέρου να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από 
την είσοδό τους στην Επιτροπή Ισότητας.  
Κατ΄ εξαίρεση και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, είναι δυνατή η 
συμμετοχή εκπροσώπων φορέων που δεν εδρεύουν ή δεν διαθέτουν παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου. Ενδεικτικά τέτοιοι φορείς είναι :  

 Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων  

 Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας  

 Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας  

 Τα Δίκτυα Αιρετών Γυναικών  

 Οι Γυναικείες Οργανώσεις Εθνικής ή/και Περιφερειακής Εμβέλειας  

 
5. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.  
 
 
Άρθρο 2.  
Ορισμός μελών  
 
1. Η επιλογή των μελών της επιτροπής γίνεται στη βάση της ευρύτερης δυνατής εκπροσώπησης των φορέων 
της τοπικής κοινωνίας.  
 
2. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η αύξηση του αριθμού των δημοτών - δημοτισσών 
που συμμετέχουν στην Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μελών των 
υπολοίπων κατηγοριών.  

 

3. Για κάθε τακτικό μέλος της επιτροπής, ορίζεται ένα (1) αναπληρωματικό μέλος. Η ιδιότητα του τακτικού ή 
αναπληρωματικού μέλους ισχύει από την στιγμή της αποδοχής της από τα συγκεκριμένα πρόσωπα.  

 
4. Ο ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών μεταξύ των εκπροσώπων των φορέων γίνεται με την 
ακόλουθη διαδικασία:  
 
α. Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, συνεπικουρούμενο από τις δημοτικές υπηρεσίες, προσκαλεί με 
κάθε πρόσφορο μέσο όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του ως άνω 
άρθρου 1, παράγ. 4, όπως εκδηλώσουν εντός πέντε (5) ημερών το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή και 
εκπροσώπησή τους στην επιτροπή ισότητας.  
β. Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι φορείς καταθέτουν στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου τα 
αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία δραστηριότητας και χρόνου δραστηριότητας, καθώς και το όνομα του τακτικού 
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και αναπληρωματικού εκπροσώπου τους στην Επιτροπή, υποδεικνύοντας ταυτοχρόνως και την κατηγορία 
στην οποία εμπίπτουν. Με ευθύνη του/της Προέδρου, αυτά ελέγχονται και καταρτίζεται ο πίνακας των 
υποψηφίων μελών της Επιτροπής κατά κατηγορία φορέων.  
γ. Εάν οι αιτηθέντες φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν υπερβαίνουν συνολικά τον μέγιστο αριθμό 
φορέων στην Επιτροπή, τότε όλοι οι εκπρόσωποί τους γίνονται δεκτοί ως τακτικά μέλη. Εάν τους υπερβαίνουν, 
ο ορισμός των εκπροσώπων τους γίνεται με κριτήρια αφενός διασφάλισης της εκπροσώπησης κάθε 
κατηγορίας φορέων με ένα τουλάχιστον άτομο και αφετέρου αναλογικής κατανομής των υπολοίπων θέσεων 
βάσει του πλήθους κάθε κατηγορίας φορέων στο σύνολο του Δήμου.  
 
Άρθρο 3.  
Έργο - Αρμοδιότητες  
 
Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας 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,  

 τη 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 Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τις τοπικές 
συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις και τους μαζικούς φορείς.  

 τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται, καθώς οι υπηρεσίες τους είναι εθελοντικές.  
 
 
Άρθρο 4.  
Σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας  
 
1. Των εργασιών της Επιτροπής προεδρεύει ο/η Πρόεδρος ή ο/η Αναπληρωτής/τρια αυτού/αυτής, όπως 
αυτός/αυτή ορίζεται από τα μέλη της επιτροπής.  

 
2. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του/της Προέδρου της:  
α) υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του 
ετήσιου προγράμματος δράσης,  
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 6 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 τη 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 5.  
Τόπος συνεδρίασης – Απαρτία – Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών – Δημοσιότητα  
 
1. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ισότητας είναι δημόσιες και πραγματοποιούνται στο Δημαρχείο, που 
βρίσκεται επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 12, εντός των ορίων του Δήμου.  

2. Είναι δυνατό η 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. Σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις συνεδριάσεις των συλλογικών 
οργάνων μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και το επιβάλλουν έκτακτες και απρόβλεπτες 
καταστάσεις (π.χ. πανδημία COVID-19).      

4. 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.  

5. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας έχει απαρτία όταν τα παρόντα είναι περισσότερα από τα απόντα μέλη της.  

6. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, 
οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.  

7. Ο/Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας κηρύσσει την έναρξη και τη 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.  

8. Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να συμβάλλουν στην επιτυχία του σκοπού της Δημοτικής 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 Δημοτικής 
Επιτροπής Ισότητας ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο, ο/η Πρόεδρος του οποίου προβαίνει στην 
αντικατάστασή του με αναπληρωματικό μέλος, με σχετική πράξη.  

9. Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και σεβασμό προς τους άλλους στη 
διάρκεια των συνεδριάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο/η Πρόεδρος καλεί τον/την εκτρεπόμενο/η να 
ανακαλέσει και, σε περίπτωση άρνησής του, του αφαιρεί τον λόγο.  

10. 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/ες, ιδίως εάν πρόκειται 
για εκπροσώπους φορέων και δημότες/ισες που έχουν συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας της ισότητας. Οι 
ενδιαφερόμενοι/ες ενημερώνονται με δική τους φροντίδα από την ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα 
του Δήμου.  

11. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής, οι παρευρισκόμενοι/ες 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 τη συνεδρίαση ή ακόμη 
και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο ή την διακοπή της συνεδρίασης.  

12. Παρέχονται διευκολύνσεις στους/στις δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.  
 
 
Άρθρο 6.  
Διαδικασία λειτουργίας – Λήψη αποφάσεων 
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1. Στη 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.  

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, άμεσα και χωρίς εκτεταμένες αγορεύσεις.  
 
 
Άρθρο 7.  
Πρακτικά συνεδριάσεων – Δημοσιότητα αποφάσεων  

 
1. Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται 
πρακτικά. Στα πρακτικά καταχωρίζονται 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 της Επιτροπής που ορίζεται για τον σκοπό αυτό ως 
“πρακτικογράφος”. 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 καταχωρίζονται εντός τριών εργάσιμων ημερών και με 
τη φροντίδα του/της Προέδρου της Επιτροπής στην ιστοσελίδα της Ισότητας του Δήμου.  

 
 
Άρθρο 8.  
Υποστήριξη Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας  
 
1. Η Αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες πολίτες/πολίτιδες για 
τον σκοπό και τα θέματα της ισότητας και για τις εργασίες της Επιτροπής, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου 
είτε προφορικά, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. Σε περίπτωση που κατατεθούν γραπτές αναφορές και 
ερωτήματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, τα προωθεί στον/στην 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 9.  
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 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 

 
-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, Γκαλέτσης Αθανάσιος, 
Μύθυμη Ελένη, Ράπτου Όλγα και Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία ψήφισαν λευκό. 
-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας και Καρασαρλίδου 
Σοφία μειοψήφησαν. 
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 Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 134/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
Ο Πρόεδρος       
                                                                                                            Τα Μέλη 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αμπελόκηποι  08 - 09 – 2020 
 
      Η  Ειδική  Γραμματέας                                                                                   Ο Πρόεδρος 

 
   Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 
 


