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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 2/2018
Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης συνεδριάσεως της Δημοτικής
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 138:00 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
06.02.2018 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 τέσσερα (4) :
ΠΑΡΟΥΣΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΥΣΕΣ

1.Ελένη Τσαούση

1. Ευαγγελία Μωυσιάδου

2.Ιορδάνα Βόσκου

2.Ιωάννης Τσαουσίδης

3. Βασιλική Ιωαννίδου
4.Σταματία Στάϊκου
5.Σουλτάνα Παπαδοπούλου

Αριθμός Αποφάσεως 2/2018

ΘΕΜΑ:2ο
«Συζήτηση και προτάσεις των μελών της Επιτροπής που αφορούν στο
σχεδιασμό δράσεων για το έτος 2018»
Η κυρία Πρόεδρος ανέγνωσε το 2ο θέμα της ημερησίας διατάξεως και στη
συνέχεια ανέλυσε το θέμα και πρότεινε δράσεις .

Τα μέλη της Επιτροπής αφού άκουσαν τις εισηγήσεις της Προέδρου, μετά από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων συμφώνησαν τα εξής:


Συνεργασία της Επιτροπής με τον Ερυθρό Σταυρό Δράμας, με την
αντίστοιχη επιτροπή του Δήμου Δράμας, με τη Γενική Γραμματεία
Ισότητας, με διατροφολόγο, για την υλοποίηση δράσεων σχετικές με
σεξουαλική αγωγή μαθητών, καρκίνο μαστού, διατροφή και υγεία.



Την πρόταση συνεργασίας με την ομάδα «Βία στοπ» για τη διοργάνωση
εκδήλωσης για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών



Παροχή οδηγιών για δημιουργία βιογραφικού σημειώματος



Τη δημιουργία τράπεζας αίματος μέσω δράσεων εθελοντικής αιμοδοσίας

Αποφασίζουν ομόφωνα



Τη συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό Δράμας με τη Γενική Γραμματεία
Ισότητας, με διατροφολόγο, για την υλοποίηση δράσεων σχετικές με
σεξουαλική αγωγή μαθητών, διατροφή και υγεία.



Την πρόταση συνεργασίας με την ομάδα «Βία στοπ» για τη διοργάνωση
εκδήλωσης για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών



Την Παροχή οδηγιών για δημιουργία βιογραφικού σημειώματος σε
δημότες.



Τη δημιουργία τράπεζας αίματος μέσω δράσεων εθελοντικής αιμοδοσίας

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΟΥΣΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

