
   ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                               Αριθμ. Απόφ.  144 / 2021 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 29ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα  σήμερα  1-12-2021  ημέρα  Τετάρτη    και  ώρα  17:00 μ..μ.  το Δημοτικό 
Συμβούλιο  συνήλθε μετά  την  υπ. αριθμ.  27067/26-11-2021  πρόσκληση   του Προέδρου         
κ. Ιωάννη Χαρακτσή δια ζώσης  ή με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 
του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 Τ.Α)  Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ Ι»  , και του αρθ. 67 , 
παρ. 5 &167, παρ.1 του Ν3852/2010,  όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του 
άρθρου184, παρ.1 και παρ. 2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-
08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ., που επιδόθηκε νόμιμα  στον καθένα από τους 
συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  
του Ν. 3852/2010 στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα: 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων του Δήμου Εορδαίας. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 

1.  Χαρακτσής Ιωάννης 
2.  Ορφανίδης Δημήτρης 
3.  Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5.  Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6.  Κεσκερίδης Χρήστος 
7.  Αντωνιάδου Μαρία 
8.  Τσεχελίδης Δημήτρης 
9.  Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
16. Τσάγια Ειρήνη 
17. Τραχανάς Δημήτρης 
18. Μπίγγας Στέφανος 
19. Κωτσίδης Στέφανος 
20. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
21. Μαυρίδου Μάρθα 
22. Σολαχίδου Βασιλική 
23. Καραβασίλης Ιωάννης 
24. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
25. Σπόντης Δημήτριος  
26. Χόλμπα Αντωνία 

 
 

1. Σίσσιος Μιχάλης 
2. Μίχος Κωνσταντίνος 
3. Δίκας Ιωάννης 
4. Τουρτούρης Αθανάσιος 
5. Μωυσιάδης Στυλιανός 
6. Παπαχρήστου Αθανάσιος 
7. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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       O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
………………………………………………………………………………………………………………. 
 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  ο  Πρόεδρος της  Κοινότητας   Πτολεμαΐδας κ. Νικολαιδης 
Ισαάκ   
……………………………………………………………………………………………………………… 
Εδώ αποχωρεί ο ΔΣ Παναγιώτης Κάλφας. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Εδώ αποχωρεί η ΔΣ Αθηνά Τερζοπούλου. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στην Αντιδήμαρχο κ. Σεβαστού Ζαφειρούλα η οποία 
εισηγούμενη το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής : 
 Με τον Ν. 4604/2019 ( ΦΕΚ 50 Α Α του ν. 3852/2010 ) θεσπίστηκε για πρώτη φορά ένα 
συνεκτικό σύνολο κανόνων με αντικείμενο την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας  των 
φύλων, την πρόληψη και καταπολέμηση της έκφυλης βίας . Με τον Νόμο αυτό καθορίζονται , 
μεταξύ άλλων  οι εθνικοί μηχανισμοί  και φορείς για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας 
των φίλων σε κεντρικό , περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σε κεντρικό επίπεδο , ο εθνικός 
μηχανισμός περιλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία οικογενειακής Πολιτικής και ισότητας των φίλων  
( 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, ο εθνικός μηχανισμός 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, 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.  Είναι γνωστό ότι, εντός του θεσμικού πλαισίου  του Καλλικράτη ( άρθρο 70 Ν. 
3852/10) στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα  σύστασης Επιτροπών από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, βάσει  του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του  και με σκοπό την επεξεργασία 
θεμάτων αρμοδιότητας του, υπήρχε η δυνατότητα σύστασης, μεταξύ άλλων και της Δημοτικής 
Επιτροπής Ισότητας, πράγμα που κάποιοι Δήμοι είχαν πράξει Με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019 
προστέθηκε, σε συνέχεια του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010, νέο άρθρο 70 Α βάσει του οποίου 
συστήνεται πλέον σε κάθε Δήμο « Δημοτική Επιτροπή Ισότητας » καθώς η σύσταση της σε 
όλους του Δήμους κρίνεται επιβεβλημένη. 
Συγκεκριμένα το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019 ορίζει Στον Ν/ 3852/2010 προστίθεται το άρθρο 70 
Α ως εξής : 

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 
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περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων 
των γυναικών σε τοπικό επίπεδο, 
δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.  

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και 
αποτελείται από τα εξής μέλη: 

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

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

  Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας 
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου, που ορίζεται από 
τον Δήμαρχο. 

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

 Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής 
οργάνωσης, που υποδεικνύεται από τον επαγγελματικό/εμπορικό σύλλογο ή την 
συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα. 

 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. 

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

Τα μέλη της επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή 
αποζημίωση. 
Η Θητεία της δημοτικής επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου επίσης καθορίζονται η λειτουργίας της και κάθε άλλο 
αναγκαίο θέμα για την οργάνωση της επιτροπής. Επιπροσθέτως με την υπ’αριθ. 1/2020 
εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων 
( Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) , μεταξύ άλλων και προς τους Δήμους  παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των 
ως άνω διατάξεων του Ν. 4604/2019 Μεταξύ των οδηγιών αναφέρεται « Σημειώνεται ότι οι Δήμοι 
που είχαν συγκροτήσει Δημοτική Επιτροπή Ισότητας  των Φύλων με βάση το άρθρο 70 του Ν. 
3852/2010, θα πρέπει να προβούν εκ νέου στη συγκρότηση αυτής με τις διαδικασίες , τη 
σύνθεση και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Ν. 4604/19, βάσει του οποίου 
προστέθηκε το άρθρο 70 Α στον ν. 3852/2010. 
Με τα σχετικά 18217 και 15377/2021 έγγραφά μας ζητήσαμε να μας υποδείξετε εγγράφως τον 
προτεινόμενο από εσάς εκπρόσωπο που θα λάβει μέρος στην εν λόγω επιτροπή τα ονόματα 
τίθενται υπόψη του σώματος για να αποφασίσει σχετικά. 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει : 
1. Να ορίσει τον Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του. 
2. Να ορίσει τα μέλη με τους αναπληρωτές του που θα μετέχουν στην παραπάνω επιτροπή. 
3. Να ορίσει τον Δημοτικό Υπάλληλο με τον αναπληρωτή του ο οποίος θα παρέχει διοικητική και 
Γραμματειακή υποστήριξη. 
 
 
                                                      Αριθμ. απόφ. 144/2021 
 
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 97 & &0 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 6 του Ν. 
4604/2019., την εισήγηση της Αντιδημάρχου 
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                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
Συστήνει Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Εορδαίας 
 
Ορίζει ως Πρόεδρο και μέλη τους κάτωθι : 
 
1. Πρόεδρος : Σεβαστού Ζαφειρούλα Αντιδήμαρχος Παιδείας, Εθελοντισμού και Κοινωνικής     
    Μέριμνας. 
    Αναπληρωματικό μέλος Καρακασίδη Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο και πρόεδρο της ΔΕΤΗΠ. 
2. Δημοτικοί Σύμβουλοι λοιπών παρατάξεων 
   Τσάγια Ειρήνη Δημοτική Σύμβουλος – Δικηγόρος. 
   Αναπληρωματικό μέλος Μαυρίδου Μάρθα- νηπιαγωγός εμψυχώτρια κάτοχος PHD  
3  Υπάλληλος Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου  
    Μέλος Δημήτρης Τσίπρας αναπληρωματικό μέλος Αμανατίδης Γρηγόρης. 
4. Εκπρόσωποι της Ένωσης Συλλόγου Γονέων του Δήμου. 
    Μέλος Ασπράγκαθου Αικατερίνη – πρόεδρος συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμίας Εκπαίδευσης    
    ΠΕ Κοζάνης 
   Αναπληρωματικό μέλος Κούση Βασιλική Μέλος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμίας   
    Εκπαίδευσης ΠΕ Κοζάνης. 
5. Εκπρόσωπος τοπικού Επαγγελματικού Συλλόγου  
    Μέλος Σιδηροπούλου Άρτεμις εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου  
    Αναπληρωματικό μέλος Ντέμης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος Εργατικού Κέντρου. 
6. Εκπρόσωπος τοπικού γυναικείου συλλόγου με δράση στα θέματα ισότητας 
    Μέλος Γραιδου Ζουμπουλιά – Δικηγόρος 
    Αναπληρωματικό μέλος Γούλιαρου Θεοδώρα. 
7. Δύο Εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση φύλων  
   1. Μέλος Λαζαρίδου Ιωάννα – Κοινωνική Λειτουργός στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο  
     Πτολεμαΐδας 
    Αναπληρωματικό μέλος Μπαξεβάνη Αικατερίνη Διοικητική Υπάλληλος και Δημότης 
 
    2 Μέλος Παχτσαλίδης Μάριος – Πρόεδρος συλλόγου Ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας   
       Εορδαίας 
       Αναπληρωματικό μέλος Κούτσιανος Βασίλειος – γενικός Γραμματέας εκτελεστικής    
      Γραμματείας της ΕΣΑΜΕΑ 
 
Γραμματέας  της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Θεοδώρα Μπαξεβάνη. 
 
 
Με την παραπάνω απόφαση μειοψήφησε η ΔΣ Αντωνία Χόλμπα 
 
 
                                  Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ.144 /2021 
………………………………………………………………………………………………………… 
                    Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 
    Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
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         Πτολεμαΐδα 
       Ο Πρόεδρος 
  Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
 
 
    Χαρακτσής Ιωάννης 

Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά  
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς Δημήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος 
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλμπα Αντωνία 
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