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Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) 

Οι ΔΕΠΙΣ σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του 
εκάστοτε Δήμου συμμετέχουν και υποστηρίζουν την 
ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, 
εισηγούνται και συμμετέχουν στην εκπόνηση σχεδίων 
δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο. 
Επιπλέον, συνεργάζονται με τις δομές του Δικτύου της 
ΓΓΟΠΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των 

πολιτών (άρθρο 6). Ενδεικτικά, όπως προκύπτει από την Αιτιολογική Εκθεση του ν.4604/2019, η Δημοτική 
Επιτροπή Ισότητας αναλαμβάνει την 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. 
 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις των ΔΕΠΙΣ για την 25η  Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την 

Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών: 

 
 ΔΕΠΙΣ Δήμου Κηφισιάς 

• Με αφορμή την 25η Νοέμβρη, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας 

και το Κέντρο Κοινότητας Κηφισιάς πραγματοποίησαν δράσεις 

ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης στην κοινότητα της Κηφισιάς. 

• Η ΔΕΠΙΣ Κηφισιάς και η 

Ελληνική Αντιπροσωπεία του 

Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών 

(EWL) συνδιοργάνωσαν ανοιχτή 

προς το κοινό εκδήλωση με θέμα: 

«Μηδενική Ανοχή στην Έμφυλη Βία. Συζητώντας με την Κοινωνία των 

Πολιτών» Η κ. Καλυψώ Γούλα, Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και 

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, χαιρέτισε την εκδήλωση, 

αναφερόμενη στην στήριξη της πολιτείας στις γυναίκες- επιζήσασες 

έμφυλης βίας μέσω του δικτύου δομών, συμβουλευτικών κέντρων ξενώνων 

φιλοξενίας, και 24ωρης Γραμμής SOS 15900 και αναφέρθηκε στο νέο 

εργαλείο «panic button» που πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία για την 

ασφάλεια των θυμάτων. Παρεμβάσεις έγιναν και από γυναικείες 

οργανώσεις και άλλους φορείς οι οποίοι ανέδειξαν πολλές πτυχές του φαινομένου της βίας κατά των 

γυναικών.  

https://www.airetos.gr/UsersFiles/Documents/epitropesdimon16042020egkik.pdf
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• Επιπλέον, η ΔΕΠΙΣ Κηφισιάς , η Δημοτική Επιτροπή 

Παιδείας (ΔΕΠ) του Δήμου Κηφισιάς και το Κέντρο 

Διοτίμα, διοργάνωσαν επιμορφωτικές δράσεις 

στα Λύκεια του Δήμου Κηφισιάς με τίτλο: «Φωνές 

ενάντια στην έμφυλη βία». Πρόκειται για 

συνεχιζόμενη δράση η οποία ξεκίνησε το 2021 

πιλοτικά στο Αναξαγόρειο Γενικό Λύκειο Ν. 

Ερυθραίας και επεκτείνεται σε όλα τα Λύκεια του 

Δήμου Κηφισιάς.  

 

ΔΕΠΙΣ Δήμου Παλαιού Φαλήρου 

• Ο Δήμος και η ΔΕΠΙΣ Π. Φαλήρου  διοργάνωσαν ανοιχτή εκδήλωση με το θεατρικό αναλόγιο «Σας αρέσει ο 

Μπραμς;». Στόχος  αυτής της πρωτότυπης δράσης είναι, μέσω της τέχνης, να ευαισθητοποιήσει και  να 

παρακινήσει όλους τους πολίτες και κυρίως τη νεολαία, τις νέες και τους νέους, να υιοθετήσουν την ιδέα 

της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ των δύο φύλων  με την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης, επιβλαβών 

πρακτικών, εκμετάλλευσης ή έμφυλης βίας.  

 

ΔΕΠΙΣ Δήμου Παπάγου-Χολαργού 

• Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού και η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, 
φιλοξένησαν την 7η Διεθνή Έκθεση Γελοιογραφίας του Δήμου Δάφνης 
Υμηττού με θέμα «Έμφυλη Βία και Ισότητα των Φύλων». Η έκθεση 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου για την 
προώθηση της Ισότητας των Φύλων από 18 έως 22 Νοεμβρίου 2022, 
στην αίθουσα «Αλέκος Φασιανός». 

 
 

ΔΕΠΙΣ Δήμου Χαλανδρίου   

• Δημιουργία γκράφιτι με απεικονίσεις εμβληματικών γυναικών στο Αθλητικό Κέντρο Μάρκος Παπαδάκης, 

από τη Διεύθυνση Αθλητισμού Χαλανδρίου. 

• Διανομή  φυλλαδίου με πληροφορίες για τις δομές υποστήριξης στην κεντρική πλατεία της πόλης, με 

συμμετοχή  του Δημάρχου Χαλανδρίου κ. Σίμου Ρούσσου και άλλων πολιτών. 

• Η ΔΕΠΙΣ Χαλανδρίου δημιούργησε αφίσα με μηνύματα κατά της βίας και την διένειμε σε καταστήματα που 

την ανάρτησαν σε διάφορα σημεία ώστε να είναι εμφανής. 
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ΔΕΠΙΣ Δήμου Ιλίου 

• Την 25 Νοεμβρίου, ο Δήμος Ιλίου 

διοργάνωσε δράσεις και εκδηλώσεις 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με 

σκοπό να γίνει ορατό το φαινόμενο, την 

ευαισθητοποίηση του κοινού και την 

ενθάρρυνση των θυμάτων να μιλήσουν. 

Το κεντρικό σύνθημα «ΜΙΛΑ Δεν είσαι 

μόνη! Δεν είσαι η μόνη!» των δράσεων  του Δήμου Ιλίου για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας Κατά 

των Γυναικών. 

 

ΔΕΠΙΣ Δήμου Αγίας Παρασκευής 

• Με αφορμή την 25 Νοεμβρίου, μέλη της ΔΕΠΙΣ Αγίας Παρασκευής με 

τη συμμετοχή μαθητών/-τριών Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής, 

διέσχισαν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης και μοίρασαν 

ενημερωτικό φυλλάδιο για την ενδοοικογενειακή βία.  

 

ΔΕΠΙΣ Δήμου Θεσσαλονίκης  

• Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Δημόσια Υγείας 

και Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με την θεατρική 

ομάδα «Κύκλος Ζωής» του Κοινωνικού συλλόγου «Δέντρο 

Ζωής», την  Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας 

κατά των Γυναικών, διοργάνωσαν θεατρική παράσταση με 

τίτλο  «ΒΙΑ/ΖΩ». Βασικότερος στόχος του ΒΙΑ/ΖΩ είναι, 

μέσα από μια πολυμορφική ολοήμερη εκδήλωση να 

ευαισθητοποιήσει το κοινό να πάρει θέση ενεργού πολίτη, 

απέναντι στο θέμα της ΒΙΑΣ, έχοντας τη σωστή ενημέρωση 

για το πώς μπορεί να μην μένει παθητικός όταν τη 

συναντά, είτε ως κύριος αποδέκτης, είτε ως θεατής. 
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ΔΕΠΙΣ Δήμου Θέρμης 

• Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η Δημοτική Επιτροπή 

Ισότητας των Φύλων του Δήμου Θέρμης σε συνεργασία με την δράση «Λύσε την Σιωπή» και την Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού 

Θέρμης διοργάνωσε Ημερίδα κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας. Σκοπός 

της ημερίδας ήταν να κινητοποιήσει κάθε γυναίκα επιζήσασα έμφυλης 

βίας και να την (υπο)στηρίξει, όταν αποφασίσει να βγει από τον κύκλο της 

βίας. 

 

ΔΕΠΙΣ Δήμου Ωραιοκάστρου 

• Εκδήλωση με θέμα: «Συζητώντας για την ενδοοικογενειακή βία κατά των 
γυναικών», διοργάνωσαν η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας 
Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Κέντρο Κοινότητας 
του Δήμου Ωραιοκάστρου, σε συνεργασία με την Δημοτική Επιτροπή 
Ισότητας των Φύλων του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

 
 

ΔΕΠΙΣ Δήμου Παύλου Μελά 
 

• Με αφορμή  την 25η Νοεμβρίου, 
πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Παύλου Μελά, 
εκδήλωση ενημέρωσης  και ευαισθητοποίησης 
του κοινού, καθώς και εκπαίδευσης 
μαθητών/τριών, για την εξάλειψη της έμφυλης 
βίας και την προαγωγή της ισότητας των δύο 
φύλων, με θέμα: «Καμία άλλη στη θέση τους»! 

 
 
 
ΔΕΠΙΣ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης 
 

• Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το δωρεάν σεμινάριο 

αυτοάμυνας της Krav Maga Protection International. Το 

Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης σε συνεργασία με τη 

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και την Krav Maga Protection 

International, πραγματοποίησε το Σάββατο 26 Νοεμβρίου, 

δωρεάν σεμινάριο Αυτοάμυνας για γυναίκες. Το σεμινάριο 

πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 25η Νοεμβρίου . 
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ΔΕΠΙΣ Δήμου Ασπροπύργου 

• Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, και η 

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και 

Νεολαίας, κ. Σοφία Μαυρίδη, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου, και τα στελέχη του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Ελευσίνας πραγματοποίησαν με επιτυχία, 

την Παρασκευή 25/11/2022, δράση ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των δημοτών, με διανομή έντυπου υλικού (σε 

δημοτικές υπηρεσίες, φαρμακεία και διαγνωστικά κέντρα), στο 

κέντρο της πόλης και την περιοχή Γκορυτσά. 

 

ΔΕΠΙΣ Δήμου Δέλτα 

• Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε 

ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Τα πρόσωπα της 

Βίας» στο Συνεδριακό Κέντρο της Σίνδου. Ο Δήμος 

Δέλτα άνοιξε τη συζήτηση για την ενδοοικογενειακή 

βία και προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες 

να μην προσπερνούν τέτοια περιστατικά και να μην 

σιωπούν. 

 

ΔΕΠΙΣ Δήμου Τρικκαίων 

• Η ΔΕΠΙΣ και το Συμβουλευτικό Κέντρο Τρικκαίων 

οργάνωσαν μια σειρά με υπαίθρια θεατρικά-εικαστικά 

δρώμενα και μια Σιωπηλή Πορεία Διαμαρτυρίας ενάντια 

στη βία των γυναικών με τίτλο «Περπάτα μαζί μας από το 

κέντρο (της πόλης) στο Κέντρο (Συμβουλευτικής 

Γυναικών)».  

 

ΔΕΠΙΣ Δήμου Ρεθύμνης  

• Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022   η ΔΕΠΙΣ Ρεθύμνης σε συνεργασία με  την Επιτροπή Γυναικείας 

Επιχειρηματικότητας του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ρεθύμνου πραγματοποίησαν  ανοιχτή προς το κοινό 

Εσπερίδα  με τίτλο «Από το πλην στο συν». Οι συμμετέχοντες/ουσες στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία ν’ 

ακούσουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις βασισμένες σε βιωματικές εμπειρίες κι επιστημονική 
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γνώση και να απολαύσουν θεατρικό μονόπρακτο και χορευτικά 

δρώμενα με συμβολικό περιεχόμενο, από τέσσερις διαφορετικές 

σχολές.   

 

ΔΕΠΙΣ Δήμου Γόρτυνας 

• Για την 25η Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε προβολή και παρουσίαση με 

Power-Point για τις μορφές βίας και την κακοποίηση των γυναικών, την 

οποία ακολούθησε συζήτηση. Μοιράστηκαν επίσης φυλλάδια στο 

Γυμνάσιο Βαγιωνιάς από την κοινωνική λειτουργό και μέλος της ΔΕΠΙΣ 

κ. Αμβράζη Ολγα. 

 

ΔΕΠΙΣ Δήμου Τεμπών 

• Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Βίας, η 

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και το Κέντρο 

Κοινότητας διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα 

«Όψεις της Ενδοοικογενειακής Βίας». Η Ενημέρωση 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα 

Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομικής Δ/νσης Λάρισας. 

Στόχος της ενημέρωσης ήταν η ανάδειξη του κοινωνικού 

προβλήματος της βίας, η ευαισθητοποίηση των γονέων, η 

πρόληψη και η κινητοποίηση των πολιτών και η ορθή 

αντιμετώπισή του συλλογικά. 

 

ΔΕΠΙΣ Δήμου Σερρών 

• Ο Δήμος Σερρών, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και η ΔΕΠΙΣ του Δήμου Σερρών με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών διοργάνωσε την μεγάλη καμπάνια 

ευαισθητοποίησης «ΜΑΖΙ ΣΠΑΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ»1 ώστε να γίνουμε όλοι και όλες μαζί μια φωνή ενάντια στη βία 

κατά των γυναικών. Από τις Σέρρες το μήνυμα που δόθηκε ήταν ξεκάθαρο καμία γυναίκα μόνη απέναντι 

στη Βία.  

 

 

 
1 Διαθέσιμο στο Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xQ9DIG4aGKM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xQ9DIG4aGKM
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ΔΕΠΙΣ Δήμου Ξηρομέρου 

• Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Ξηρομέρου, οργάνωσε ανοιχτή 

εκδήλωση  με θέμα: «”ΒΙΟΨΙΑ” στις  επιζήσασες έμφυλης βίας». 

Εισηγήσεις σχετικά με το θέμα έκαναν ειδικοί όπως ψυχολόγοι και 

σύμβουλοι της περιφέρειας.  

 

ΔΕΠΙΣ Δήμου Αλμυρού 

• Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Αλμυρού σε συνεργασία με τη 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, διοργάνωσε 

ενημερωτική εκδήλωση, για μαθήτριες και μαθητές των Λυκείων 

Αλμυρού, την Παρασκευή 02/12/2022. 

 

ΔΕΠΙΣ Δήμου Γρεβενών 

• Ο Δήμος Γρεβενών διοργάνωσε τριήμερο ενημερωτικών 

δράσεων από την Πέμπτη 24/11 έως και το Σάββατο 

26/11/2022. Στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Κοζάνης, 

και του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Κοζάνης, σε 

συνεργασία με τον Δήμο Γρεβενών, σε μια προσπάθεια 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για 

το φαινόμενο της έμφυλης βίας,  βρέθηκαν την Πέμπτη 24 

Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι σε ειδικό 

σταντ έξω από το Δημαρχείο Γρεβενών, όπου ενημέρωσαν 

τον γενικό πληθυσμό για τον τρόπο λειτουργίας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των δομών, διανέμοντας 

έντυπο ενημερωτικό υλικό. 

 

ΔΕΠΙΣ Δήμου Δίου – Ολύμπου  

• Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου τέθηκε σε λειτουργία ο λογαριασμός  της ΔΕΠΙΣ Δίου-Ολύμπου στο 

facebook, ανεβάζοντας υλικό για την ημέρα και διαδικτυακές εκδηλώσεις που ήδη γίνονταν σε όλη την 

Ελλάδα και θα μπορούσε να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος και ενδιαφερόμενη. Σκοπός της ΔΕΠΙΣ 

είναι να συνεχίσει τις αναρτήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, προσβλέποντας στην ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. 
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ΔΕΠΙΣ Δήμου Δράμας 

• Με την ενεργή συμμετοχή επαγγελματιών και πολιτών 

πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι διήμερες δράσεις 

που υλοποίησε η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του 

Δήμου Δράμας, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας, 

την Ένωση Κυριών Δράμας και το Σωματείο Αστυνομικών 

Υπαλλήλων νομού Δράμας για την 25η Νοεμβρίου 

Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών. 

Κλιμάκιο αποτελούμενο από προσωπικό όλων των 

εμπλεκομένων φορέων διένειμε ενημερωτικό υλικό σε 

διάφορα σημεία της πόλης (λαϊκή αγορά, κεντρική 

πλατεία κ.λ.π ) με σκοπό την κινητοποίηση- ευαισθητοποίηση του κόσμου για την ανάδειξη οποιασδήποτε 

κακοποιητικής συμπεριφοράς. 

 

ΔΕΠΙΣ Δήμου Ελασσόνας  

• Η ΔΕΠΙΣ Ελασσόνας πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα «Τα 

πρόσωπα της έμφυλης βίας.  Πρόληψη και καταπολέμηση», 

όπου αναλύθηκαν τόσο οι μορφές της βίας όσο και το Δίκτυο 

Δομών για τη στήριξη και προστασία των θυμάτων. Επίσης, η 

Επιτροπή  ανάρτησε  σε διάφορα σημεία της πόλης, έδρας 

του Δήμου, banners με εικονογραφημένο μήνυμα και το 

τηλέφωνο sos 15900, τα οποία παραμένουν. 

 

ΔΕΠΙΣ Δήμου Αιγιαλείας  

• Η ΔΕΠΙΣ Αιγιαλείας, για την 25η Νοεμβρίου 2022, πραγματοποίησε τις εξής δράσεις (απόφαση 05/2022 της 

ΔΕΠΙΣ Αιγιαλείας): 

α) την Παρασκευή 25/11/2022 και ώρα 11.00 π.μ. προβλήθηκε στον δημοτικό κινηματογράφο ΑΠΟΛΛΩΝ, 

η ταινία Άνιση Μάχη (North Country) με θέμα τη βία κατά των γυναικών. Την ταινία παρακολούθησαν 

μαθητές/-τριες του 1ο Γενικού Λυκείου Αιγίου, του 2ου Γενικού Λυκείου Αιγίου και του ΠΕΠΑΛ Αιγίου, σε μία 

κατάμεστη αίθουσα 800 ατόμων.     

β) την ίδια μέρα και ώρα 10:30 π.μ. διοργανώθηκε από τη ΔΕΠΙΣ σε συνεργασία με τον σύλλογο «Εριφύλλη», 

διαδραστικό παιχνίδι μέσω προτζέκτορα στους μαθητές/-τριες του Γενικού Λυκείου Καμαρών, το οποίο 

έτυχε μεγάλης αποδοχής από μαθητές/-τριες και καθηγητές/-τριες.  


