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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                     
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Αρ. Αποφ. 60/2020        

Συνεδρίαση 2η 
  
ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση της «∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας» του ∆ήµου Κηφισιάς. 
  
Στην Κηφισιά σήµερα, την 29η του µηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 20.00µ.µ. και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του 
Πολιτιστικού Κέντρου), µετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που 
έγινε κατά τους ορισµούς του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθµιση του 
θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Πρόγραµµα Κλεισθένης» και 
κοινοποιήθηκε µε κάθε πρόσφορο µέσο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κηφισιάς κατά τις διατάξεις των άρθρων 92-102 
του Ν. 3463/2006 και 62-71 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν από τα άρθρα 70-75 του Ν.4555/2018. 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ - ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ 
 
ΜΕΛΗ: ΑΥΛΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ,                  
ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΝΙΝΑ), ΚΟΥΡΕΠΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΗ),                   
ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΑΜΑΛΙΑ (ΛΙΛΑ),                 
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,                       
ΚΥΡΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,             
ΛΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΆΝΝΑ, ∆ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,          
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ, ΠΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,          
ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΛΑΧΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΚΡΗΣ 
ΑΛΕΞΙΟΣ, ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΕΒ∆ΑΛΗ 
ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΣΑΝΤΥ), ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΡΜΑ∆ΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΗΛΑΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΠΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. 
 
Οι απουσιάζοντες ∆.Σ. προσκλήθηκαν νόµιµα, µε την υπ’αρ. 2659/24-01-2020 
πρόσκληση, που γνωστοποιήθηκε νοµίµως σε αυτούς δια αποστολής και επιδόσεως, 
τρεις πλήρεις ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και είναι κατά την εκφώνηση του 
καταλόγου οι κ.κ. Τσιλιγκίρης, Κύρλος, Ανδρεαδάκης, Κορογιαννάκη, Λαµπρινός, 
Λαχανάς, Καλός, Μήλας. 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Κηφισιά, 13 Φεβρουαρίου 2020 
Αρ. Πρωτ.: 5427 
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Οι παρόντες ∆.Σ. κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι κ.κ. Αυλήτης, 
Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Βλάχου, Κουρέπης,  Κασιµάτη, Καραλή, Παπαδηµητρίου,  
Κόκκαλης, Ζαπάντης, Χιωτάκης, Κεφαλά, Κατσίµπας, Λιανός, ∆ιονυσιώτης, 
Καπετανάκη, Πάντου, Καραγιαννάκης, Βάρσος, Ποντικάκη, Παπαδόπουλος, 
Μαρκεσίνης, Τσούλος, Μακρής, Ασυλογιστάκης, Παπάζογλου, Σεβδαλή, Πατρινού – 
Ντελ Τόρο, Σκορδίλης, Κανακάκης,  Κουρµαδιάς, Καπάτσος, Ελευθεράκης. 
 
∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του                       
Ν. 3463/2006 επειδή επί συνόλου µελών 41 παρίστανται 33. 
 
Προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 9ου τακτικού θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι    
κ.κ. Κύρλος, Ανδρεαδάκης, Καλός, Μήλας. 
 
Αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 9ου τακτικού θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι    
κ.κ. Κύρλος, Κεφαλά, Ανδρεαδάκης, ∆ιονυσιώτης, Καπετανάκη, Πάντου, 
Καραγιαννάκης, Τσούλος, Κανακάκης, Μήλας, Καπάτσος. 
 
Ο ∆ήµαρχος προσκλήθηκε νόµιµα κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του 
Ν.4555/18, και  παρευρίσκεται στη συζήτηση του 9ου τακτικού θέµατος. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγείται το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του 
Σώµατος την υπ΄αρ. πρωτ.: 2688/24-01-2020 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού, η οποία έχοντας 
υπόψη: 
 
• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης 
». 

• Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

• Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 4 περιπτ. 16 του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. 
Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

• Την υπ΄ αρ. 34254/12471 απόφαση ( ΦΕΚ Β΄/1991/4-6-2018 ) της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής «Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Κηφισίας». 

• Το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 50/26.3.2019) : «Προσθήκη άρθρου 
70Α στον ν. 3852/2010 (Α ́ 87)  ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας 

• Την υπ΄ αρ. 361/2015 απόφαση του ∆.Σ. «λήψη απόφασης για τη συγκρότηση 
και τον ορισµό µελών της προαιρετικής Επιτροπής Ισότητας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  (σύµφωνα µε το άρθρ. 70 του Ν. 3852/2010)» 

• Tην υπ΄ αρ. 421/2017  απόφαση του ∆.Σ. «ορισµός νέων µελών της 
προαιρετικής «Επιτροπής Ισότητας» του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε 
το άρθρ. 70 του Ν. 3852/2010)». 

• Την υπ΄ αρ.  472/2019 µε αρ. πρωτ.: 4902230-12-2019 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Κηφισιάς «καθορισµός της διαδικασίας και του τρόπου 
επιλογής των µελών της ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας ∆ήµου Κηφισιάς». 

• Την υπ΄ αρ. πρωτ. 1543/15-01-2020 επιστολή της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και  Πολιτισµού προς : α) Ένωση Γονέων και 
Κηδεµόνων ∆ήµου Κηφισιάς, υπόψιν Προέδρου κου Βασίλη Αρβανιτίδη -           
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β) Εµπορικό Σύλλογο Κηφισιάς, υπόψιν Προέδρου κου Μάρκου Πανέττα           
γ) Ελληνική Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκού Λόµπυ Γυναικών, υπόψιν Προέδρου κας 
Μίκα, µε ΘΕΜΑ: ορισµός εκπροσώπου (µε τον αναπληρωτή του) στην ∆ηµοτική 
Επιτροπή Ισότητας Κηφισιάς. 

•  Την από 15/01/2020 απαντητική επιστολή του Ευρωπαϊκού Λόµπυ Γυναικών, µε 
την οποία προτείνεται ως τακτικό µέλος της ∆ΕΠΙΣ η κα Ευθυµία Ιωαννίδου και 
ως αναπληρωµατικό µέλος η κα Χαρά Βλαστάρη ∆ιοβουνιώτου. 

• Την από 20/01/2020 απαντητική επιστολή του Εµπορικού Συλλόγου  Κηφισιάς, 
µε την οποία προτείνεται ως τακτικό µέλος της ∆ΕΠΙΣ η κα Εριφύλη Γαλλή και 
ως αναπληρωµατικό µέλος η κα Βάλια Παπαδηµητρίου.  

• Την από 24/01/2020 τηλεφωνική επικοινωνία της υπαλλήλου Σµ. Πετρίδου µε 
τον Πρόεδρο της  Ένωσης Γονέων και Κηδεµόνων ∆ήµου Κηφισιάς, κο Βασίλη 
Αρβανιτίδη, ο οποίος ενηµέρωσε ότι σε συνεδρίαση του ∆Σ της Ένωσης 
αποφασίστηκε και προτείνεται ως µέλος της ∆ΕΠΙΣ η κα Ευαγγελία 
Σωτηροπούλου (µε την διαβεβαίωση ότι θα αποσταλεί προς το ∆ήµο  τις 
επόµενες ηµέρες και απαντητική επιστολή).   

 
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ζητείται:  
 
Α. Η συγκρότηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας Κηφισιάς, ως εξής:   
 

α. Έναν (1) Αντιδήµαρχο ή εντεταλµένο ή δηµοτικό/  σύµβουλο ως Πρόεδρο. 
 
β. Έναν (1) δηµοτικό/ή σύµβουλο των λοιπών Παρατάξεων του ∆ηµοτικού 

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

Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του ∆ήµου             
( προτείνεται η κα Σµαράγδα Πετρίδου προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε 
αναπληρώτρια την κα Μαριάννα Αναγνωστοπούλου αναπληρώτρια 
προϊσταµένη του Τµήµατος Πολιτικών Ισότητας των φύλων, Παιδείας και ∆ιά 
Βίου Μάθησης, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς ). 

 
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του ∆ήµου ( προτείνεται 

ως τακτικό µέλος της ∆ΕΠΙΣ η κα Ευαγγελία Σωτηροπούλου ). 
 
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελµατικού/εµπορικού συλλόγου ή 

συνεταιριστικής οργάνωσης ( προτείνεται ως τακτικό µέλος της ∆ΕΠΙΣ η κα 
Εριφύλη Γαλλή και ως αναπληρωµατικό µέλος η κα Βάλια Παπαδηµητρίου ). 

 
στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου / φεµινιστικού συλλόγου/ 

φεµινιστικής οργάνωσης ή µη κυβερνητικής οργάνωσης µε δράση στα 
θέµατα της ισότητας των φύλων(  προτείνεται ως τακτικό µέλος της ∆ΕΠΙΣ η 
κα Ευθυµία Ιωαννίδου και ως αναπληρωµατικό µέλος η κα Χαρά Βλαστάρη 
∆ιοβουνιώτου ) 

 
ζ. ∆ύο (2) εµπειρογνώµονες δηµότες µε ισότιµη εκπροσώπηση των φύλων 
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Β.  Η έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας της ∆ΕΠΙΣ 
 
      Ακολουθεί  ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΕΠΙΣ :  
 

Σ Χ  Ε  ∆ Ι  Ο 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  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 ∆ήµο «∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας». 
Το νέο θεσµικό πλαίσιο που αφορά τις ∆ηµοτικές Επιτροπές Ισότητας, προσδιορίζει 
τον τρόπο συγκρότησής τους και οριοθετεί τις αρµοδιότητες που θα ασκούν. 
 Ειδικότερα, ο νοµοθέτης όρισε πως «σε κάθε ∆ήµο» συνιστάται «∆ηµοτική 
Επιτροπή Ισότητας», η οποία είναι συµβουλευτικό προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
όργανο. 
 Συγκροτείται µε Απόφαση του ∆ηµοτικού 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 ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας 
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του ∆ήµου. 
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του ∆ήµου. 
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. ∆ύο (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 ∆ήµου, συµµετέχει και υποστηρίζει 
την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του ∆ήµου, εισηγείται και 
συµµετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό 
επίπεδο, 
2) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου, 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 ∆ήµου 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 ∆ικτύου 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. 
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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 ∆ηµοτικού 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 ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο του 
αρ.70 που προέβλεπε δυνατότητα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να συνιστά 
Επιτροπές. 
Με το αρ. 5 του ίδιου προαναφερθέντος ν. 4604/2019 έχει προστεθεί νέα 
αρµοδιότητα στους ∆ήµους, η οποία αφορά την προώθηση της ισότητας των 
φύλων.  Συγκεκριµένα, στην παρ.Ι του αρ.75 του Κώδικα ∆ήµων & 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 ∆ράσης 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 ∆ΕΠΙΣ 
 
1. Με την υπ΄ αρ.  472/2019 µε αρ. πρωτ.: 4902230-12-2019 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κηφισιάς καθορίστηκε η διαδικασία και ο τρόπος 
επιλογής των µελών της ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας ∆ήµου Κηφισιάς. 

2. Με την υπ’ αριθ. 472/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συγκροτήθηκε 
∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας, ως συµβουλευτικό όργανο του ∆ήµου για την 
εναρµόνιση των πολιτικών του ∆ήµου µε την αρχή της ισότητας των φύλων 
σύµφωνα µε τις υπάρχουσες και αναδυόµενες ανάγκες των πολιτών. 

3. Η διάρκεια της θητείας της δηµοτικής επιτροπής ισότητας δεν υπερβαίνει τα 2,5 
έτη κατ’ αναλογία της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν. 
3852/2010). 

4. Η συµµετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άµισθη. 
 
Άρθρο 2. 
Έργο – Αρµοδιότητες 
 
Η  ∆ΕΠΙΣ αποτελεί συµβουλευτικό προς το ∆ηµοτικό 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 ∆ήµου, 
• την συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία  για την εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης 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 ΓΓΟΠΙΦ, την ΠΕΠΙΣ, τις 
αρµόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές µονάδες του ∆ήµου και µε δοµές και 
συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεµάτων 
ισότητας των φύλων και δικαιωµάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο. 

 
Η ∆ΕΠΙΣ δύναται να συγκροτεί Οµάδες Εργασίας κατά την εκπόνηση και υλοποίηση 
του Σχεδίου ∆ράσης 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 ∆ηµοτικό 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, 
∆ιεθνής 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, πέντε (5) 
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 ∆ήµου. 
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 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. 
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Άρθρο 4. 
Τόπος συνεδρίασης – Απαρτία - ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις µελών – 
∆ηµοσιότητα 
 
1. Οι συνεδριάσεις της δηµοτικής επιτροπής ισότητας είναι δηµόσιες και 

πραγµατοποιούνται στο ∆ηµαρχείο Κηφισιάς, που βρίσκεται επί της οδού 
∆ιονύσου 24 και Μυρσίνης. 

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. 
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Άρθρο 5. 
∆ιαδικασία 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. 

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 – ∆ηµοσιότητα 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 υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού, 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 

ΑΔΑ: Ψ6ΔΣΩΕΜ-Κ56



 9 

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 ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο 
2. Η τροποποίηση του παρόντος κανονισµού γίνεται κατόπιν αποφάσεως του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος κ. Θωµάκος προτείνει ως µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής 
Ισότητας την κα Αγγελική Παπάζογλου - ∆ηµοτική Σύµβουλο, ως πρόεδρο της 
Επιτροπής και δύο (2) εµπειρογνώµονες δηµότες τους κ.κ. Λάουρα Αλιµπράντη και 
Χρήστο Μαντά. 
  
Ακολουθεί από τον κ. Χιωτάκη εκ µέρους των παρατάξεων της αντιπολίτευσης η 
πρόταση για έναν (1) δηµοτικό/ή σύµβουλο, ως µέλος της ∆ηµοτικής Επιτροπής 
Ισότητας, την κα Σοφία Πάντου.  
                                         
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, ως έχον αρµοδιότητα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει και µετά από διαλογική συζήτηση, 
 
 
                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει: 
Α) Την συγκρότηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας του ∆ήµου 

Κηφισιάς και ορίζει τα µέλη της, ως εξής: 
α. Την  δηµοτική σύµβουλο κα Αγγελική Παπάζογλου ως Πρόεδρο της 

Επιτροπής. 
β. Την δηµοτική σύµβουλο κα Σοφία Πάντου εκ µέρους των λοιπών 

Παρατάξεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
γ. Την προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, 

Πολιτισµού και Αθλητισµού, κα Σµαράγδα Πετρίδου, ως υπάλληλο της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε 
αναπληρώτρια την κα Μαριάννα Αναγνωστοπούλου, αναπληρώτρια 
προϊσταµένη του Τµήµατος Πολιτικών Ισότητας των φύλων, Παιδείας και ∆ιά 
Βίου Μάθησης, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς. 

δ. Την κα Ευαγγελία Σωτηροπούλου, ως τακτικό µέλος της ∆ΕΠΙΣ, εκπρόσωπο 
της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του ∆ήµου.  

ε. Την κα Εριφύλη Γαλλή ως τακτικό µέλος της ∆ΕΠΙΣ, εκπρόσωπο τοπικού 
επαγγελµατικού/εµπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης και ως   
αναπληρωµατικό µέλος την κα Βάλια Παπαδηµητρίου. 
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στ. Την κα Ευθυµία Ιωαννίδου ως τακτικό µέλος της ∆ΕΠΙΣ, εκπρόσωπο 
τοπικού γυναικείου / φεµινιστικού συλλόγου / φεµινιστικής οργάνωσης ή µη 
κυβερνητικής οργάνωσης µε δράση στα θέµατα της ισότητας των φύλων και 
ως αναπληρωµατικό µέλος την κα Χαρά Βλαστάρη - ∆ιοβουνιώτου. 

ζ. Την κα Λάουρα Αλιµπρανίτη και τον κο Χρήστο Μαντά ως εµπειρογνώµονες 
δηµότες µε ισότιµη εκπροσώπηση των φύλων. 

 
Η διάρκεια της θητείας της ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας ορίζεται στα 2,5 έτη       
κατ’ αναλογία της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης (άρθρο 76 του                   
Ν. 3852/2010). 
 
Β) Το σχέδιο του Κανονισµού Λειτουργίας της ∆ηµοτικής Επιτροπής 

Ισότητας (∆ΕΠΙΣ), όπως ακριβώς αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.  
 
 
Η απόφαση αυτή, πήρε τον αριθµό 60/2020 και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και 
τα µέλη του ∆.Σ., που πήραν µέρος στη συνεδρίαση.   
            
 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΖΑΠΑΝΤΗΣ          Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Ι. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ, 
                                         Α. ΒΛΑΧΟΥ, Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, 
                                         Κ. ΚΑΡΑΛΗ, Β. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ,                                                        
                                         Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ, Γ. ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ, ∆. ΛΙΑΝΟΣ, 
                                         Β. ΒΑΡΣΟΣ, Ν. ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ, Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ,  
                                         Ε. ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ, Α. ΜΑΚΡΗΣ, Κ. ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗΣ, 
                                         Α ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Μ. ΣΕΒ∆ΑΛΗ, 
                                         Κ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, Γ. ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ,  
                                         Χ. ΚΑΛΟΣ, Ε. ΚΟΥΡΜΑ∆ΙΑΣ, Α. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ 
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