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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας» Δήμου Λαρισαίων.

Στη Λάρισα, σήμερα 16η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. 
πρωτ. 21516/12-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 
4555/2018 .

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) 
Αδαμόπουλος  Αθανάσιος,  3)  Αλεξούλης  Ιωάννης,  4)  Αναστασίου  Μιχαήλ,  5)  Ανδριτσόπουλος 
Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα,  7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος,  8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος,  9) 
Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλας Παναγιώτης, 12) Δαούλας Θωμάς, 
13)  Διαμάντος  Κωνσταντίνος,  14)  Δρυστέλλας  Αθανάσιος,  15)  Ζαούτσος  Γεώργιος,  16) 
Καλαμπαλίκης  Κωνσταντίνος,  17) Καλτσάς Νικόλαος,  18) Καραλαριώτου Ειρήνη,  19) Καφφές 
Θεόδωρος,  20)  Κρίκης  Πέτρος,  21)  Λώλος  Αχιλλέας,  22)  Μαβίδης  Δημήτριος,  23)  Μαμάκος 
Αθανάσιος, 24) Μόρας Ευάγγελος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Παναγιώτης, 27) 
Νταής Παναγιώτης, 28) Ξηρομερίτης Μάριος, 29) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 30) Παπαδούλης 
Γεώργιος, 31) Παπαποστόλου Δημήτριος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 34) 
Σάπκας Παναγιώτης, 35) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, και 36) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και  δεν  προσήλθαν  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.:  1)  Βλαχούλης  Κωνσταντίνος,  2) 
Γαμβρούλας  Νικόλαος,  3)  Γεωργάκης  Δημήτριος,  4)  Καμηλαράκη  –  Σαμαρά  Μαρία,  5) 
Κυριτσάκας  Βάιος,  6)  Παναγιώτου  Ιωάννης,  7)  Παπαδημητρίου  Βασίλειος,  8)  Παπαπαρίσης 
Απόστολος, 9) Σούλτης Γεώργιος, 10) Τάχος Δημήτριος, 11) Τερζούδης Χρήστος, 12) Τζατζάκης 
Φώτιος και 13) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 
49 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 
του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 
αριθμού  των  μελών  του  Συμβουλίου),  εισέρχεται  στη  συζήτηση  των  θεμάτων  παρόντος  του 
Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.
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Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ξηρομερίτης Μάριος.
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λάρισας  μετά  από  συζήτηση  σχετικά  με  το  θέμα:  Συγκρότηση 

«Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας» Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 70A του Ν.3852/10 
3. Το άρθρο 6 του Ν.4604/19 
4. Τη με αρ. πρωτ. 997/04-06-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και 

Πρόνοιας η οποία έχει ως εξής:
Ο Δήμος  Λαρισαίων  σύμφωνα με   το  νέο άρθρο 70A,  που  μόλις  το  Μάρτιο  του  2019 

προστέθηκε  στο  ν.3852/2010  με  το  άρθρο 6  του  ν.4604/2019  (Φ.Ε.Κ.  Α’  50/26.3.2019),  είναι 
αναγκαίο  να  προβεί  στη  συγκρότηση «Δημοτικής  Επιτροπής  Ισότητας».  Το νέο  αυτό  θεσμικό 
πλαίσιο 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,
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»,  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 ΓΓΙΦ» για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών, 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.
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Τέλος, συναφώς υπενθυμίζεται ότι 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.».

Για της συγκρότηση  της «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας» προτείνονται οι εξής:
α.  Αντιδήμαρχο  την   Απρίλη  Αγορή  ως  Πρόεδρο,  με  αναπληρωτή  τον  Αντιδήμαρχο  Σωτήριο 
Βούλγαρη.
β. Δημοτικό Σύμβουλο την Ελένη Ξυνοπούλου με αναπληρωτή την Μαρία Καμηλαράκη.
γ.  Υπάλληλο Κοινωνικής Υπηρεσίας την Βασιλική Δοβλατανιώτη με αναπληρωτή την Κερασία 
Δαλάκώνη.
δ. Ένωση Συλλόγων  Γονέων του Δήμου τον Παναγιώτου Ιωάννη.
ε. Εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου  την Τζήκα Καλλιόπη.
στ. Εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου συλλόγου την Παπανίκα Ευαγγελία.
ζ. Δημότες:
1) τον Σπανό Σταμάτη με αναπληρωτή την Φολούλη Στέλλα (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ)
2) Λιάκου Σοφία (Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών) Λάρισας)

Μετά τα παραπάνω καλείστε να προβείτε στην συγκρότηση της  «Δημοτικής Επιτροπής 
Ισότητας»  σύμφωνα  με  τον  Ν.3852/2010  άρθρο  70  (ΦΕΚ  87/7-6-2010  τεύχος  Α’)  και  τον 
Ν.4604/2019 άρθρο 6 (ΦΕΚ 50/26-03-2019 τεύχος Α’).

5. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βαϊούλη Κωνσταντίνου.
6. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ. Κρίκης Πέτρος, 

και Παπαδούλης Γεώργιος.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τη συγκρότηση της «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας» του Δήμου Λαρισαίων, η οποία θα 
αποτελείται από τους εξής:
α. Τη Δημοτική Σύμβουλο κ.Απρίλη Αγορή ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο 
κ. Σωτήριο Βούλγαρη.
β.  Τη  Δημοτική  Σύμβουλο  κ.  Ελένη  Ξυνοπούλου  με  αναπληρώτρια   τη  Δημοτική  Σύμβουλο 
κ.Μαρία Καμηλαράκη.
γ. Την υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας κ. Βασιλική Δοβλατανιώτη με αναπληρώτρια την κ. 
Κερασία Δαλακώνη.
δ.  Τον  εκπρόσωπο  της  Ένωσης  Συλλόγων  Γονέων  Μαθητών  Δήμου  Λάρισας  κ.  Παναγιώτου 
Ιωάννη.
ε. Την εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου κ. Τζήκα Καλλιόπη.
στ. Την εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου συλλόγου κ. Παπανίκα Ευαγγελία.
ζ. Τους Δημότες:
1) κ. Σπανό Σταμάτη με αναπληρωτή την κ. Φολούλη Στέλλα (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ)
2) κ. Λιάκου Σοφία (Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών) Λάρισας)

και θα 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»,  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 ΓΓΙΦ» για την πρόληψη και καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών, καθώς και με Φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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