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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 2/2016
Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδριάσεως της Δημοτικής
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα την 8 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα
Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου
Προσοτσάνης συνήλθε σε 1η τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης ύστερα από την από 4/3/2016
πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής κυρίας Ελένης Τσαούση, η οποία
επιδόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής χωριστά και δημοσιεύθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.3 του Ν.3463/2006.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7)
μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ-ΠΑΡΟΥΣΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΥΣΕΣ

1.Ελένη Τσαούση

1.Βασιλική Ιωαννίδου

2.Ιωάννης Τσαουσίδης
3.Ιορδάνα Βόσκου
4.Συμέλα Δικταπανίδου
5.Σουλτάνα Παπαδοπούλου
6.Ευαγγελία Μωυσιάδου

Αριθμός Αποφάσεως 2/2016
ΘΕΜΑ:2ο
«Συζήτηση και προτάσεις των μελών της Επιτροπής που αφορούν στο
σχεδιασμό δράσεων για το έτος 2016»
Η κυρία Πρόεδρος ανέγνωσε το 2ο θέμα της ημερησίας διατάξεως και στη
συνέχεια ανέλυσε τις προτάσεις της.
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ενδοοικογενειακή βία. Η κα Δικταπανίδου συμφώνησε να συμμετάσχει
στην ημερίδα, ο κος Τσαουσίδης πρότεινε να ζητηθεί η συμμετοχή στην
ημερίδα μιας αξιωματικού του Αστυνομικού Τμήματος Προσοτσάνης και
ενός σχολικού συμβούλου, η κυρία Βόσκου πρότεινε τη συμμετοχή ενός
ψυχολόγου. Τέλος συμφωνήθηκε ομόφωνα η περαιτέρω διερεύνηση και
σχεδιασμός της ως άνω ημερίδας



Επιπλέον η κα Πρόεδρος πρότεινε τη δημιουργία ενημερωτικού
φυλλαδίου με την αρωγή του Δήμου Προσοτσάνης για τη συγκρότηση
της Επιτροπής και τη διανομή του στα χωριά του Δήμου Προσοτσάνης
ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες και να γνωρίσουν την Επιτροπής και τη
δημιουργία ειδικού link (συνδέσμου) στην ιστοσελίδα του Δήμου
Προσοτσάνης.

Τα μέλη της Επιτροπής αφού άκουσαν τις εισηγήσεις της Προέδρου, μετά
από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Αποφασίζουν ομόφωνα
Την οργάνωση ημερίδας με θέμα την πρόληψη κατά της ενδοοικογενειακής
βίας και τη δημιουργία φυλλαδίου ενημερωτικού και ηλεκτρονικού συνδέσμου
(λινκ) στην ιστοσελίδα του Δήμου και εξουσιοδοτούν την κα Πρόεδρο για τις
περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως
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