ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Δ.ΕΠ.ΙΣ.)
Στο ∆ήμο Μυτιλήνης συγκροτήθηκε, με την υπ’ αριθ. 72/2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, ως συμβουλευτικό
όργανο του Δήμου για την εναρμόνιση των πολιτικών του Δήμου με τις
υπάρχουσες και αναδυόμενες ανάγκες των πολιτών.
Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας έχει 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 τέως ΓΓΙΦ και νυν ΓΓΟΠΙΦ 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 τη 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.

Η σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Μυτιλήνης έχει ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΓΙΑΝΝΑΚΑ-ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΕΡΙΦΥΛΗ: Πρόεδρος Δ.ΕΠ.ΙΣ.
2. ΑΝΔΡΕΙΩΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
3. ΚΑΡΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
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8. ΣΥΜΙΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
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