
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Π.Φάληρο      29/3/2017 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ      Αρ.Πρωτ.  7785 

 
 

Π ρ ό σ κ λ η σ η  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς  
 για συµµετοχή στη ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 

του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου 
 
 

 Μετά την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές 

κοινωνίες ο ∆ήµος Π.Φαλήρου ανέλαβε την υποχρέωση της σύστασης ∆ηµοτικής Επιτροπής 

Ισότητας. 

 Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής αφορούν στη διασφάλιση της ισότητας των φύλων και 

στην εξάλειψη των έµφυλων στερεοτύπων µέσα από δράσεις επικοινωνίας και 

ευαισθητοποίησης. ∆ύναται –µεταξύ άλλων- να υποβάλει προτάσεις για την ενσωµάτωση της 

διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες του ∆ήµου, να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και 

να υλοποιεί δράσεις προκειµένου να επιλυθούν προβλήµατα που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο 

από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου. 

 Στην επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 

Καλλικράτης», σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 «Συγκρότηση- Σύνθεση 

της ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας» του Κανονισµού Λειτουργίας της οικείας ∆.Ε.Ι., 

συµµετέχουν αιρετοί, υπηρεσιακά στελέχη καθώς και εµπειρογνώµονες στα θέµατα ένταξης της 

διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές, εκπρόσωποι Μ.Κ.Ο., 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 ∆ήµου, να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει συναφή µε το αντικείµενο τους 

δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν 

από την είσοδό τους στην Επιτροπή Ισότητας. 

 Οι αιτήσεις όσων ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στην ∆.Ε.Ι. θα γίνονται δεκτές από 29 

Μαρτίου έως και 7 Απριλίου στο γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 

(Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος)  στην  Γραµµατεία  ∆ηµοτικού Συµβουλίου  κα. Λαµπράκη Ελένη 

και κα. Στάµπα Μαίρη (τηλ.επικοινωνίας 213.2020.290, 213.2020.240 email: 

eleni.labraki@palaiofaliro.gr , mary.stampa@palaiofaliro.gr) . 
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