
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/30-9-2015

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, 
την  30η  του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους  2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, συνήλθε σε 
συνεδρίαση  η  Επιτροπή  Κοινωνικών  Θεμάτων  της  Περιφέρειας  Ηπείρου (άρθρο  164 
Ν.3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθ.10/40/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου  Ηπείρου,  αποτελούμενη  από  τα  παρακάτω  τακτικά  και  αναπληρωματικά  μέλη, 
περιφερειακούς συμβούλους: 
Πρόεδρος: Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου.

Τακτικά
1. Αντιγόνη Φίλη-Πασχάλη 
2. Βασιλική Μπούμπα
3. Σταυρούλα Τσιάρα
4. Βασίλειος Χουλιάρας
5. Αναστασία Σίμου –Τάσιου 
6. Χρήστος Γούσης
7. Μιχαήλ Σπυρέλης
8. Δημήτριος Βαρέλης
9. Κων/νος Μπασιούκας
10. Κων/νος Γκούντας
11. Βασίλειος Γιολδάσης του Θεοδώρου
12. Γεώργιος Ζάκας
13. Δημήτριος Χαμπίμπης
14. Βασίλειος Ζιώβας

Αναπληρωματικά
1. Βασίλειος Γιολδάσης του 
Βησσαρίωνα
2. Βασίλειος Γοργόλης
3. Νικόλαος Παπαγρηγορίου
4. Αναστασία Τύρου – Ούζα
5. Μιχαήλ Μπάγιας
6. Περικλής Βασιλάκης
7. Βασίλειος Παπαχρήστου 
8. Αλκιβιάδης Λάμπρου
9. Σπυρίδων Πάικας
10. Παναγιώτης Πάντος
11. Βασίλειος Τσίκαρης
12. Γεώργιος Ζάψας
13. Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης
14. Όλγα Τσουμάνη

Στη  συνεδρίαση  κλήθηκαν  νόμιμα  όλα  τα  μέλη  της  επιτροπής  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.96854/3769/25-9-2015 Πρόσκληση  του  Προέδρου  της,  προκειμένου  να 
συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικών προηγουμένης συνεδρίασης
2. Έγκριση προτάσεων της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Ηπείρου.
3. Κατάθεση αιτημάτων προς επιχειρήσεις και ΔΕΚΟ για εκπτώσεις σε πολύτεκνους 
και τρίτεκνους στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Σημειώνεται  ότι  η  ανακοίνωση  για  την  παρούσα  συνεδρίαση,  με  βάση  την  παραπάνω 
πρόσκληση του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των 
Περιφερειακών  Ενοτήτων  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  της 
(www.php.gov.gr).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
Α. Ο Πρόεδρος Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου.
Β. Τα μέλη: 
1. Βασιλική Μπούμπα
2. Σταυρούλα Τσιάρα
3. Αναστασία Σίμου –Τάσιου 
4. Δημήτριος Βαρέλης
5. Κων/νος Μπασιούκας
6. Γεώργιος Ζάκας
7. Δημήτριος Χαμπίμπης
8. Όλγα Τσουμάνη (αν.)
Γ. Η  Γραμματέας  (πρακτικογράφος)  Βασιλική  Μπάρκα,  που  ορίστηκε  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και: 
1. Τα  μέλη  της  Επιτροπής  Ισότητας  των  Φύλων  Περιφέρειας  Ηπείρου  κ.κ.  Γιούλα 
Μητροκώστα και Ελένη Μαραγκουδάκη.
2. Η  γραμματέας  της  Επιτροπής  Ισότητας  των  Φύλων  Περιφέρειας  Ηπείρου  και 
εμπειρογνώμονας  σε  θέματα  ισότητας  των  φύλων  για  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  κ.  Ευγενία 
Μπράτη.
3. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Ιωαννίνων κ. Κων/νος Μπαλωμένος.
4. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Άρτας κ. Ευάγγελος Παπαμιχαήλ.
5. Η πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ν. Ιωαννίνων κ. Αικατερίνη Γραβάνη.
6. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ν. Πρέβεζας κ. Βασίλειος Δήμος.

http://www.php.gov.gr/
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Διαπιστώθηκε η απαρτία της Επιτροπής και από τον Πρόεδρο κηρύχθηκε η έναρξη της 
συνεδρίασης.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έγινε ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά της 
προηγούμενης συνεδρίασης της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις  4-5-2015.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Οδυσσέας Πότσης

Θεματικός Αντιπεριφερερειάρχης Ηπείρου

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2/30-9-2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών 

Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, 
την  30η  του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους  2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, συνήλθε σε 
συνεδρίαση  η  Επιτροπή  Κοινωνικών  Θεμάτων  της  Περιφέρειας  Ηπείρου (άρθρο  164 
Ν.3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με την αριθ.10/40/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου.

Στη  συνεδρίαση,  στην  οποία  κλήθηκαν  νόμιμα  όλα  τα  μέλη  της  επιτροπής  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.96854/3769/25-9-2015 Πρόσκληση του Προέδρου της, παραβρέθηκαν οι:
Α. Ο Πρόεδρος Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου.
Β. Τα μέλη: 
1. Βασιλική Μπούμπα
2. Σταυρούλα Τσιάρα
3. Αναστασία Σίμου –Τάσιου 
4. Δημήτριος Βαρέλης
5. Κων/νος Μπασιούκας
6. Γεώργιος Ζάκας
7. Δημήτριος Χαμπίμπης
8. Όλγα Τσουμάνη (αν.)
Γ. Η  Γραμματέας  (πρακτικογράφος)  Βασιλική  Μπάρκα,  που  ορίστηκε  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του παρακάτω θέματος παραβρέθηκαν και:  
1. Τα  μέλη  της  Επιτροπής  Ισότητας  των  Φύλων  Περιφέρειας  Ηπείρου  κ.κ.  Γιούλα 
Μητροκώστα και Ελένη Μαραγκουδάκη.
2. Η  γραμματέας  της  Επιτροπής  Ισότητας  των  Φύλων  Περιφέρειας  Ηπείρου  και 
εμπειρογνώμονας  σε  θέματα  ισότητας  των  φύλων  για  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  κ.  Ευγενία 
Μπράτη.
οι οποίες τοποθετήθηκαν πάνω στο θέμα, παρείχαν διευκρινήσεις και απάντησαν σε ερωτήσεις 
των μελών της επιτροπής.

Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  ευρισκόμενη σε απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1  ο  
Έγκριση προτάσεων της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Ηπείρου
Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/7-6-2010)  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τον οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010).
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/99 ΦΕΚ 45/Α/9-3-99) και τις διατάξεις του 
Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
4. Την  με  αριθ.  10/40/15-9-2014  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ηπείρου,  περί 
εκλογής  των  μελών  της  Επιτροπής  Κοινωνικών  Θεμάτων,  για  το  1ο μισό  της  θητείας  της 
Περιφερειακής Αρχής.
5. Την με αριθ.102640/8890/30-9-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός και 
ανάθεση  αρμοδιοτήτων  Θεματικών  Αντιπεριφερειαρχών  της  Περιφέρειας  Ηπείρου»  (ΦΕΚ 
2639/Τ.Β’/6-10-2014 και ΑΔΑ: 6ΒΜ17Λ9-73Δ).
6. Την εισήγηση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Ηπείρου (στάλθηκε με το με 
αριθ.πρωτ.οικ.:97227/723/25-9-2015 έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο φάκελο της επιτροπής με 
αριθ.πρωτ.96852/3767).
7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 2/7/30-9-2015)

Εγκρίνει την  εισήγηση της  Επιτροπής  Ισότητας  των Φύλων Περιφέρειας  Ηπείρου,  ως 
εξής: 
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Η Περιφέρεια Ηπείρου με την υπογραφή στις 9 Δεκεμβρίου 2011 της Ευρωπαϊκής Χάρτας 
για  την  Ισότητα  των  Φύλων  στις  Τοπικές  Κοινωνίες,  δεσμεύεται  για  την  εκπλήρωση  των 
υποχρεώσεων που πηγάζουν από το κείμενό της. 

Στις  θεμελιώδεις  αρχές  που  αποτυπώνονται  στο  πρώτο  μέρος  της  Χάρτας  αναφέρεται 
αυτολεξεί ότι:
- Η Ισότητα των Φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα
- Για την διασφάλιση της Ισότητας των Φύλων, πρέπει να αντιμετωπίζεται το φαινόμενο των 

πολλαπλών διακρίσεων και αποκλεισμών
- Η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για μια δημοκρατική κοινωνία.
- Η εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη 

της Ισότητας των Φύλων
- Η ενσωμάτωση της διάκρισης  του Φύλου σε όλες τις δραστηριότητες της τοπικής και 

περιφερειακής  διακυβέρνησης  είναι  απαραίτητη  για  την  προώθηση  της  ισότητας  των 
Φύλων. Η διάσταση του φύλου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό πολιτικών, 
μεθόδων  και  νομικών  πράξεων  που  επηρεάζουν  την  καθημερινή  ζωή  των  τοπικών 
πληθυσμών – για παράδειγμα μέσω της χρήσης των τεχνικών αποτίμησης των επιπτώσεων 
της  ένταξης  της  διάστασης  του  φύλου  σε  όλες  τις  πολιτικές»  και  κατάρτισης 
προϋπολογισμών με την οπτική του φύλου. Για το σκοπό αυτό, οι εμπειρίες των γυναικών 
στην τοπική ζωή συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών ζωής και εργασίας τους, πρέπει να 
αναλύονται και να λαμβάνονται υπόψη,

- Κατάλληλα υποστηριζόμενα σχέδια και προγράμματα δράσεων αποτελούν εργαλεία για 
την προώθηση της Ισότητας των Φύλων.
Οι ως άνω αρχές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των πολιτικών και 

δράσεων  της  Περιφέρειας,  της  κατάρτισης  των  προϋπολογισμών  με  την  οπτική  του  φύλου 
(gender budgeting), καθώς επίσης και να εφαρμόζεται διαδικασία αποτίμησης των επιπτώσεων 
της ένταξης του φύλου σε όλες τις πολιτικές (gender impact assessment), όπως ορίστηκε τον 
Ιούλιο  του  1997  από  το  Οικονομικό  και  Κοινωνικό  Συμβούλιο  των  Ηνωμένων  Εθνών 
(ECOSOC).

Η στρατηγική  της  Ευρωπαϊκή  Επιτροπής  επισημαίνει  τα  οφέλη  και  την  συνδρομή της 
Ισότητας των φύλων στην οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και για την εφαρμογή των 
πρωτοβουλιών της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Εν προκειμένω και εν όψει της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφέρειας 
Ηπείρου,  η  Περιφερειακή  Επιτροπή  Ισότητας  των  Φύλων,  η  οποία  προβλέπεται  στο  Ν. 
3852/2010 (άρθρο 186 VI),  ως  βασικό όργανο για την  υποστήριξη και  παρακολούθηση της 
ένταξης  της  ισότητας  των  φύλων  στην  περιφερειακή  αναπτυξιακή  πολιτική  επισημαίνει  την 
ανάγκη ρητής αναφοράς στις ως άνω αρχές, προκειμένου να καταστεί σαφέστερη η δέσμευση 
της Περιφέρειας στην υλοποίησή τους. Η διάσταση του φύλου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε 
κάθε έκφανση των πολιτικών που υλοποιούνται από τις Περιφέρειες,  οι οποίες θα πρέπει να 
καταγράφονται και να αξιολογούνται.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων προκήρυξε διαγωνισμό για την υλοποίηση του 
έργου  με  τίτλο  «Εξειδίκευση  του  πρότυπου  συστήματος  ένταξη  της  Ισότητας  των  Φύλων 
(Σ.Ε.Ι.Φ.)  σε  περιφέρειες  και  δήμους  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου-  Δυτ. 
Μακεδονίας».  Για την Περιφέρεια Ηπείρου η Ε.Υ.Δ της Γενικής  Γραμματείας  Ισότητας των 
Φύλων ανέδειξε ανάδοχο την εταιρία TREK CONSULTING AE, η οποία εκπόνησε μελέτη και 
διαμόρφωσε προτάσεις για ενδεικτικές παρεμβάσεις για την ένταξη της ισότητας, αλλά και για 
δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια, έπειτα από την διενέργεια καταγραφής 
της υφιστάμενης κατάστασης. Το εγχειρίδιο το οποίο κατατέθηκε περιλαμβάνει προτάσεις έργων 
σε στρατηγικές, τομείς και άξονες στους οποίους η Περιφέρεια Ηπείρου μπορεί να λάβει μέτρα 
για την προώθηση δράσεων για την ένταξη της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις πολιτικές της.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων αφού επεξεργάστηκε τα ην υποβληθείσα 
μελέτη  συνομολόγησε,  τροποποίησε  και  συμπλήρωσε  τους  Στρατηγικούς  Στόχους 
εξειδίκευσης του Οράματος της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

1. Στρατηγικός Στόχος 1: Ένταξη της Ισότητας Των Φύλων σε όλες τις Πολιτικές 
της Περιφέρειας Ηπείρου.

2. Στρατηγικός Στόχος 2: Προώθηση της Ένταξης της Ισότητας των Φύλων.
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3. Στρατηγικός Στόχος 3: Προστασία και καταπολέμηση φαινομένων παραβίασης 
των  ανθρώπινων  δικαιωμάτων  των  γυναικών  γενικότερα,  και  της  έμφυλης  βίας 
ειδικότερα.

Επίσης  αποδέχθηκε  και  διαμόρφωσε  τους  εξής  Άξονες  Παρέμβασης,  οι  οποίοι 
συγκεκριμενοποίησαν τους ως άνω στρατηγικούς στόχους:

1. Άξονας  Παρέμβασης  1: Ενίσχυση  της  τοπικής  οικονομικής  ανάπτυξης  και 
απασχόλησης.

2. Άξονας  Παρέμβασης  2: Αναβάθμιση  της  διοικητικής  ικανότητας  της 
Περιφέρειας και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ανεξαρτήτως 
φύλου.

3.  Άξονας Παρέμβασης 3: Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και πολιτιστικής 
ανάπτυξης της περιοχής.

4. Άξονας Παρέμβασης  4: Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση για την  προώθηση της 
Ένταξης της Ισότητας των Φύλων.      

5. Άξονας  Παρέμβασης  5: Υποβολή  προτάσεων  για  Ευρωπαϊκή  ή  εθνική 
χρηματοδότηση προγραμμάτων για την ένταξη-προώθηση της Ισότητας των Φύλων.

6. Άξονας  παρέμβασης  6: Ενημέρωση  και  ευαισθητοποίηση  για  τα  περιστατικά 
έμφυλης  βίας,  και  των  υπαρχόντων  υποστηρικτικών  δομών,  για  την  αποτελεσματική 
αντιμετώπισή τους

Οι Επιχειρησιακοί Στόχοι  εξειδικεύτηκαν ως ακολούθως:

1. Επιχειρησιακός  Στόχος  1: Ενίσχυση  της  ενεργούς  παρουσίας  των  γυναικών 
στην οικονομική πολιτική και κοινωνική ζωή της τοπική κοινωνίας.

2. Επιχειρησιακός  Στόχος  2: Προώθηση  της  καινοτομίας  και  ενίσχυση  της 
παρουσίας γυναικείων ΜΜΕ στην τοπική αγορά της Περιφέρειας Ηπείρου.

3. Επιχειρησιακός  Στόχος  3: Προώθηση  της  εξωστρέφειας  των  γυναικείων 
επιχειρήσεων με έδρα την Περιφέρεια Ηπείρου.

4. Επιχειρησιακός  Στόχος  4: Ορθολογικότερη  αξιοποίηση  και  ανάπτυξη  του 
ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας.

5. Επιχειρησιακός Στόχος 5: Ένταξη της οπτικής του φύλου στις πολιτικές και στη 
λειτουργία της Περιφέρειας.

6. Επιχειρησιακός  Στόχος  6: Κοινωνική  ενσωμάτωση  Ευπαθών  Ομάδων 
Πληθυσμού.

7. Επιχειρησιακός Στόχος 7: Ενίσχυση της Κοινωνικής Δικτύωσης τόσο σε Εθνικό 
όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

8. Επιχειρησιακός  Στόχος  8: Υποστήριξη  δομών  πρόληψης  και  αντιμετώπισης 
περιστατικών έμφυλης βίας.

9. Επιχειρησιακός Στόχος 9: Ενημέρωση ευαισθητοποίηση του κοινού και ειδικών 
ομάδων για τα περιστατικά έμφυλης βίας.

Οι  δράσεις που  προτείνονται  προς  υλοποίηση  αφορούν  σε  όλους  τους  ανωτέρω 
στρατηγικές και στόχους, των οποίων η υλοποίηση απαιτεί και προϋποθέτει:
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1. Την  διοργάνωση  σεμιναρίων  Συμβουλευτικής  με  θέμα  την  ανάπτυξη  νέων 
επιχειρηματικών  μοντέλων  για  γυναικείες  ΜΜΕ  στον  αγροδιατροφικό  τομέα  και 
δημιουργία νέων καινοτόμων γυναικείων επιχειρήσεων.

2. Την διοργάνωση περιφερειακών εκδηλώσεων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες 
της  Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  ευαισθητοποίηση  και  ενημέρωση  της  τοπικής 
κοινωνίας  της  Ηπείρου  σχετικά  με  την  γυναικεία  κοινωνική  επιχειρηματικότητα,  σε 
συνεργασία με γυναικείους φορείς της Περιφέρειας.

3. Προώθηση  της  διασύνδεσης  και  της  συνεργασίας  με  τους  περιφερειακούς 
συλλόγους  γυναικών  της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  για  την  καταγραφή  αναγκών  των 
γυναικών της Περιφέρειας σχετικά με τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.

4. Τη συμβουλευτική στήριξη αιρετών και στελεχών της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά 
και της κοινής γνώμης της σχετικά με την αναγκαιότητα προώθησης της Ισότητας των 
φύλων και τα οφέλη που προκύπτουν.

5. Την στήριξη των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών της Περιφέρειας Ηπείρου.

6. Την  συμμετοχή  σε  νέα  Ευρωπαϊκά  ή  Εθνικά  επιχορηγούμενα  έργα  που 
σχετίζονται με την Ισότητα των Φύλων.

7. Την  ανάπτυξη  εξειδικευμένων  δεικτών  φύλου  (gender indicators),  εκροών, 
αποτελεσμάτων και μέτρησης προόδου, και την ένταξη της διάστασης του φύλου στην 
διαδικασία  σχεδιασμού,  υλοποίησης  και  αξιολόγησης  όλων  των  πολιτικών  (gender 
mainstreaming).

8. Την συμμετοχή της Περιφέρειας στην Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών 
και ειδικότερα στην Μόνιμη Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών η οποία αναπτύσσει συνεργασία 
με το ευρωπαϊκό ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων.

Η παρούσα εισήγηση, η οποία μετουσιώνει την αρχή ότι όλες οι πολιτικές της Περιφέρειας  
Ηπείρου διέπονται από τις Αρχές της Ισότητας των Φύλων όπως περιγράφονται στις διεθνείς 
συμβάσεις, το ευρωπαϊκό δίκαιο και την εθνική νομοθεσία κατατέθηκε και συμπεριλήφθηκε στο 
Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στόχος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων με την παρούσα εισήγησή της 
είναι  η  υλοποίηση  των  ως  άνω  περιγραφόμενων  δράσεων,  οι  οποίες  αντικατοπτρίζουν  τις 
ανάγκες  της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  οι  οποίες   διαμορφώθηκαν  λόγω  της  οικονομικής 
κατάστασης, η οποία έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στα θέματα ισότητας.  

Η  Περιφερειακή  Σύμβουλος  κ.  Όλγα  Τσουμάνη,  εκπρόσωπος  της  παράταξης  «Λαϊκή 
Συσπείρωση»  ζήτησε  να  καταγραφούν  στα  πρακτικά  τα  εξής:  «Οι όποιες γυναικείες 
κατακτήσεις γνωρίσαμε τον 20ό αιώνα στον καπιταλισμό, δεν χαρίστηκαν. Προηγήθηκε 
σκληρή ταξική πάλη, χρειάστηκε  μια  γυναικεία π ρ ωτοπορία να συσπειρώσει πολλές 
γυναίκες.  Η ελπίδα και η αισιοδοξία για τις γυναίκες της εργατικής τάξης και των 
λαϊκών στρωμάτων μπορούν να γεννηθούν στο δρόμο της συλλογικής διεκδίκησης, του 
ταξικού αγώνα, με βάση τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, για τη γυναικεία ισοτιμία και 
χειραφέτηση σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από τα καπιταλιστικά δεσμά, χωρίς 
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Σε αυτή την κατεύθυνση  μπορούμε  να 
ξανακερδίσουμε κατακτήσεις που χάσαμε, να αποσπάσουμε νέες. Αν δεν δράσουμε τώρα, 
θα μας πάρουν κι άλλα. Γι' αυτό οι αγώνες σήμερα αποκτούν μεγάλη σημασία για να γίνει 
το αύριο δικό μας. ΕΕ, κεφάλαιο, κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν την  "ισότητα  των φύλων" 
και κατάργησαν κατακτήσεις προς όφελος   των   γυναικών που ανταποκρίνονταν  στις 
ιδιαίτερες ανάγκες  της μητρότητας όπως η 5ετής διαφορά στα όρια ηλικίας 
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συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών, ισοπεδώθηκαν εργασιακά και κοινωνικά 
δικαιώματα εις  βάρος της κοινωνικής προστασίας της εργαζόμενης μητέρας, 
καταργήθηκαν οι περιορισμοί στη νυχτερινή εργασία στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία 
των εργαζόμενων γυναικών. Χρησιμοποίησαν τις αντικειμενικές δυσκολίες συνδυασμού 
της εργασίας με τη μητρότητα στο εκμεταλλευτικό σύστημα, προκειμένου να ανατρέψουν 
το σταθερό ημερήσιο   χρόνο   δουλειάς,   με   αποτέλεσμα   την εντατικοποίηση,  τη 
μεγαλύτερη ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η  ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα, χρόνο. Με ανάλογη 
επιχειρηματολογία  «έντυσαν»  τη  μερική  απασχόληση  και  ανασφάλιστη  δουλειά  των 
φοιτητριών – φοιτητών, δήθεν ως μέτρο για να ανταποκριθούν στις σπουδές και στη δουλειά. 
Αυτές τις δυσκολίες που φέρνει το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα χρησιμοποίησαν για να 
κάμψουν την εργατική αντίσταση και πάλη, ενάντια στις «ευέλικτες» εργασιακές σχέσεις και 
μάλιστα τις παρουσιάζουν ως φιλεργατικές. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι ανατροπές 
στις εργασιακές σχέσεις αξιοποιούνται από τις αστικές κυβερνήσεις των κρατών της ΕΕ για 
να είναι πιο ανταγωνιστικά τα ευρωπαϊκά μονοπώλια σε σχέση με τα αμερικανικά, τα 
ρωσικά, τα κινεζικά κλπ. Στο όνομα του ανταγωνισμού υποφέρουν οι γυναίκες των λαϊκών 
οικογενειών στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ, στη Ρωσία και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες . Η ΕΕ 
δεν είναι το δικό μας σπίτι, είναι το κοινό σπίτι των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Με τις 
συνθήκες της, με τις δεσμεύσεις και τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς αφαιρούνται 
κοινωνικές παροχές, εργατικά, ασφαλιστικά, λαϊκά δικαιώματα και ελευθερίες. Οι γυναίκες 
των λαϊκών οικογενειών έχουν σκληρή πείρα από αυτόν  το δρόμο ανάπτυξης της 
οικονομίας, της κοινωνίας. Οι  περικοπές των  συντάξεων για τις   πολύτεκνες  μητέρες,  οι 
περικοπές στα επιδόματα για τις μονογονεϊκές μητέρες, για τα ΑΜΕΑ, η κατάργηση του 
επιδόματος τοκετού για όσες γυναίκες γεννούν σε δημόσια ή ιδιωτικά μαιευτήρια έχουν τη 
σφραγίδα   των   αντιλαϊκών  κατευθύνσεων ΕΕ, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ.  Σήμερα, η συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ καλεί τις γυναίκες των φτωχών λαϊκών στρωμάτων όχι μόνο να ξεχάσουν 
τις απώλειες σε δικαιώματα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά να αποδεχτούν τις νέες 
αντιλαϊκές συμφωνίες και μέτρα που χτυπούν κάθε πλευρά της κοινωνικής τους ζωής και 
αυξάνουν την ταξική εκμετάλλευση και τη γυναικεία  ανισοτιμία. Για    τις    εργαζόμενες     και 
τις    άνεργες  "δεσμεύονται "    για συνέχιση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης που επενδύθηκαν όλα 
τα  προηγούμενα  χρόνια  με  τον  ιδεολογικό  μανδύα  του  «συγκερασμού  οικογενειακών  και 
επαγγελματικών  υποχρεώσεων».  Βρεφονηπιακοί  και παιδικοί   σταθμοί,   δομές   για   τη φροντίδα 
ηλικιωμένων, χρονίως πασχόντων, αναπήρων, δεν είναι σύμφωνα με  την   πολιτική   της  ΕΕ και  των 
κυβερνήσεων,  ευθύνη  του  κράτους  να  τις  χρηματοδοτεί, αλλά η λειτουργία τους να είναι 
ανταποδοτική με ιδιωτικές πληρωμές  ληξιπρόθεσμων ευρωενωσιακών προγραμμάτων.  Άδεις 
μητρότητας και επιδόματα στήριξης της οικογένειας περιορίζονται και καταργούνται. Σε    αυτή 
την     κατεύθυνση     εντάσσονται    τα προγράμματα "ενεργητικής απασχόλησης" για την 
αντιμετώπιση της γυναικείας ανεργίας,   δηλαδή της κακοπληρωμένης, χωρίς δικαιώματα 
δουλειάς  με  προκαθορισμένη "ημερομηνία   λήξης".  Οι  εργαζόμενες  μητέρες  έχουν ζήσει  τι 
σημαίνει  «περισσότερη δημοκρατία» στους χώρους δουλείας:  με τις  ατομικές  συμβάσεις,  τις 
εργοδοτικές απειλές σε όσες μένουν έγκυες, με τις απολύσεις εγκύων, με τα ωράρια - λάστιχο, 
ακόμα και  τις Κυριακές. Χωρίς ανάσα οι  εργαζόμενες, με τις φροντίδες του οικογενειακού 
νοικοκυριού, με όλα τα βάρη της φροντίδας παιδιών, αρρώστων, ηλικιωμένων, των 
ατόμων με αναπηρία, ευθύνες  που  έπρεπε  να έχει το  κράτος,  δυσκολεύοντα ι πολύ  να 
συμμετέχουν στην πολιτική και συνδικαλιστική δράση. Γίνεται συζήτηση για κατάργηση   ακόμα

και αυτών των εξαιρέσεων στο ασφαλιστικό καθεστώς   μητέρων   με ανήλικα  ή 
ανάπηρα  μέλη της οικογένειάς  τους.  Η  κυβέρνηση  δεν  συζητάει  να  καταργήσει  τους 
αντιασφαλιστικούς νόμους που αύξησαν   τα   ηλικιακά   όρια συνταξιοδότησης στα 67 
χρόνια για άνδρες και γυναίκες,  κατάργησαν τις μειώσεις στα όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης για τις εργαζόμενες στα ΒΑΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όσες 
δουλεύουν σε αυτά τα επαγγέλματα και στους κλάδους. Για τι ς συνταξιούχους "δεσμεύονται" 
ότι  θα  συνεχίσουν  τις ''αναδιαρθρώσεις" στο Ασφαλιστικό,  που  σημαίνει  συντάξεις  πείνας  κι 
αν χρειαστούν  νέες  περικοπές,  νέα  μέτρα  με την  επιβολή  φόρου  για να καλυφθούν  τα  κενό 

ΑΔΑ: ΒΧ1Θ7Λ9-ΡΝΓ



στα   ασφαλιστικό   ταμεία    και   νέες   απαλλαγές για   την   εργοδοσία.  Για τις 
αυτοαπασχολούμενες, τις γυναίκες της υπαίθρου, η νέα συμφωνία δεν τις απαλλάσσει από το 
άγχος να καλύψουν   την   ασφάλισή   τους, τα χρέη σε εφορία, ΔΕΗ,   τις   ανάγκες   της 
φροντίδας  της  οικογένειας, του νοικοκυριού, που αποτελούν  ατομική τους ευθύνη. Για τις 
νέες γυναίκες στο σχολεία, στις σχολές Κατάρτισης, στα ΑΕΙ και ΤΕΙ  εκτός  από  τους 
ταξικούς   φραγμούς,   από   το   εκπαιδευτικό σύστημα αναπαράγονται  οι παλιές και νέες 
αναχρονιστικές και αντιεπιστημονικές θεωρίες για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία. Η

νέα  κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ρίχνει  το  δίχτυ  της  δήθεν  «αντιμετώπισης  της 
ανθρωπιστικής κρίσης», προκειμένου  να  παγιδεύσει την εργατική - λαϊκή  πλειοψηφία 
σε συμβατική συναίνεση στις απώλειες της εξαετούς κρίσης και ας έχουν ανακάμψει για 
παράδειγμα τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων κάποιων κλάδων κ.λ.π. η κυβέρνηση 
αξιοποιεί  το  λαϊκό  αίσθημα  αλληλεγγύης  και αλτρουισμού που υπάρχει στις λαϊκές 
μάζες για να αποδεχτούν τα εργατικά  - λαϊκά  στρώματα νέες θυσίες και να πληρώσουν 
για  τα  «ψίχουλα»  προς  την  ακραία  φτώχια  που  θα  εξανεμιστούν  πολύ  γρήγορα.  Να 
εναποθέτει η εργατική - λαϊκή οικογένεια  τις ελπίδες και τις προσδοκίες για τα παιδιά 
της, που με βάση πρόσφατα στοιχεία το  60%  βρίσκεται  σε επισιτιστική ανασφάλεια στα 
προγράμματα σίτισης μέσω ΜΚΟ στα σχολεία. Έτσι, εκτός των άλλων, ανοίγουν το δρόμο 
για την είσοδο των επιχειρηματικών  ομίλων  σε κάθε τομέα που καλύπτει σήμερα λαϊκές 
ανάγκες.   ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΔΕΣΜΑ.  ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΤΩΝ  ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΤΩΝ  ΛΑΪΚΩΝ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ.  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Οι γυναίκες από την εργατική τάξη και τα λαϊκά 
στρώματα, με αγωνιστική ετοιμότητα, με την οργάνωσή τους στο εργατικό, λαϊκό, στο 
ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα μπορούν να απαντήσουν στους ελιγμούς της 
κυβέρνησης, η οποί α μοιράζει φύκια για μεταξωτές κορδέλες με βάση την πορεία των δια 
πραγματεύσεων: Από την έλλειψη κάλυψης των τεράστιων κενών σε ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό μέχρι τον περιορισμό στη χρηματοδότηση των  κοινωνικών 
υπηρεσιών και δομών σε Δήμους και Περιφέρειες,   που θα εξαρτάται από τα 
ανταποδοτικά  τέλη. Οι όποιες διακηρύξεις της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, της 
ΕΕ, του ΟΗΕ για την ι σότητα είναι χωρίς αντίκρισμα σε μια ανισότιμη, εκμεταλλευτική 
κοινωνία. Ακόμα και για το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, οι προτάσεις της 
συγκυβέρνησης περιορίζονται σε καμπάνιες ενημέρωσης, χωρίς ουσιαστικά μέτρα για τη 
στήριξη των άνεργων, πολύτεκνων γυναικών, των μονογονεϊκών οικογενειών, ώστε οι 
γυναίκες της εργατικής - λαϊκής οικογένειας να μπορούν να α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ο υ ν  τη 
βία της ταξικής κοινωνίας, σε όλες τις εκφράσεις της. Αφήνουν α π ' έξω την 
εργοδοτική  βία, τους εκβιασμούς, τις απειλές και σε πολλές περιπτώσεις την προσβολή της 
προσωπικότητας των γυναικών στους  τόπους  δουλειάς.  Σε αυτές τις συνθήκες 
αναπαράγονται παλιές   και νέες   αντιδραστικές και αναχρονιστικές  αντιλήψεις, προλήψεις, 
διακρίσεις  με  βάση  το φύλο, την καταγωγή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Τη θέση των 
κατάλοιπων   για   τη   βιολογική    κατωτερότητα    των γυναικών παίρνουν νέες θεωρίες που 

διαχωρίζουν το    βιολογικό     βιολογικό  και κοινωνικό  φύλο,   που   διαστρεβλώνουν   τη 
σύμφυση των  βιολογικών με  τα  ταξικά  χαρακτηριστικά  του   ζητήματος της  γυναικείας 
ανισοτιμίας. Με αυτό τον τρόπο παραμορφώνουν την ταξική και φυλετική καταπίεση των 
γυναικών, αλλά και τις ιδιαίτερες κοινωνικές ανάγκες των γυναικών που προκύπτουν   από 
τον  αναπαραγωγικό τους  ρόλο. Το ΚΚΕ, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, 
αντιπαλεύει ανισοτιμίες και διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες από  το 
εργατικάλαϊκά στρώματα, αντιπαλεύει σκοταδιστικές και αντιεπιστημονικές θεωρίες για 
το γυναικείο ζήτημα. Αναδεικνύει  σταθερά μέσα στο εργατικό - λαϊκό κίνημα τον 
ιδιαίτερο ρόλο της πάλης για ισότιμα δικαιώματα μεταξύ των δύο φύλων στην εργασία, 
στη  μόρφωση,  στην οικογένεια, σε κάθε πτυχή της κοινωνικής δραστηριότητας, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες  που προκύπτουν από τον 
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αναπαραγωγικό   ρόλο   της γυναίκας. Πάνω α π ό ενάμιση αιώνα από τον αγώνα των 
εργατριών στη Ν. Υόρκη, η ανάπτυξη των επιστημών και των τεχνολογιών, των μέσων 
παραγωγής, των γυναικών ως εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, δίνει 
νέες δυνατότητες   για   μαζική   συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική εργασία, για 
πραγματοποίηση της μητρότητας, για ελεύθερο δημιουργικό χρόνο. Η δυνατότητα να 
ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες προσκρούει στο καπιταλιστικό  κέρδος, στην 
καπιταλιστική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Η κοινωνικοποίηση ων συγκεντρωμένων 
μέσων παραγωγής, με κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό  έλεγχο,  με  αποδέσμευση  από  την 
ΕΕ και τις άλλες ιμπεριαλιστικές συμμαχίες μπορεί να απελευθερώσει αυτές τις τεράστιες 
δυνατότητες για   τη   λαϊκή   ευημερία . Στο   πλαίσιο της σοσιαλιστικής κοινωνίας, που τα 
κλειδιά της οικονομίας και της εξουσίας είναι στα χέρια της εργατικής  τάξης,  του  λαού  και 
κίνητρο είναι η   ικανοποίηση   των   συνεχώς   διευρυνόμενων   κοινωνικών αναγκών, οι 
γυναίκες μπορούν να απολαμβάνουν δωρεάν υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες και 
υποδομές για την προστασία και στήριξη  της  μητρότητας και της οικογένειας. Η παραγωγή 
στη βάση της κοινωνικής ιδιοκτησίας και του κεντρικού σχεδιασμού είναι προϋπόθεση για 
να απελευθερωθεί ο μη εργάσιμος χρόνος,  για  την  ενεργητική  συμμετοχή  των  γυναικών 
στον  εργατικό- λαϊκό έλεγχο, για να οικοδομηθούν οι σχέσεις των δύο φύλων σε πραγματικό 
ισότιμη  βάση,  αμοιβαίου  σεβασμού  και  ενδιαφέροντος, πλήρως απαλλαγμένων από υλικό 
κίνητρα, για να εκμηδενιστούν οι αναχρονιστικές  και αντιδραστικές  προκαταλήψεις  και 
συμπεριφορές σε βάρος των   γυναικών,   για τη γυναικεία ισοτιμία   και χειραφέτηση.  Η 
πορεία των αγώνων, π άνω από 100 χρόνια, για την ισοτιμία  και τη χειραφέτηση των 
γυναικών επιβεβαιώνει ότι η μαζική συμμετοχή των γυναικών από την εργατική τάξη και τα 
λαϊκό στρώματα μπορεί να προσδώσει νέα δυναμική στον αγώνα για την α πόκρουση της 
καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για τη βελτίωση της ζωής της λαϊκής οικογένειας, για το 
ελπιδοφόρο   μέλλον της   σοσιαλιστικής   κοινωνίας, την  πολιτική   εξουσία της εργατικής 
τάξης  και των  συμμάχων της».

…………………………………………………………………………………………………………….

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Οδυσσέας Πότσης

Θεματικός Αντιπεριφερερειάρχης Ηπείρου

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα

ΑΔΑ: ΒΧ1Θ7Λ9-ΡΝΓ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/4-5-2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων 

της Περιφέρειας Ηπείρου

Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την 
30η  του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, συνήλθε σε συνεδρίαση 
η  Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας  Ηπείρου (άρθρο 164 Ν.3852/2010),  όπως 
αυτή εκλέχθηκε με την αριθ.10/40/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.

Στη  συνεδρίαση,  στην  οποία  κλήθηκαν  νόμιμα  όλα  τα  μέλη  της  επιτροπής  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.96854/3769/25-9-2015 Πρόσκληση του Προέδρου της, παραβρέθηκαν οι:
Α. Ο Πρόεδρος Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου.
Β. Τα μέλη: 
1. Βασιλική Μπούμπα
2. Σταυρούλα Τσιάρα
3. Αναστασία Σίμου –Τάσιου 
4. Δημήτριος Βαρέλης
5. Κων/νος Μπασιούκας
6. Γεώργιος Ζάκας
7. Δημήτριος Χαμπίμπης
8. Όλγα Τσουμάνη (αν.)
Γ. Η  Γραμματέας  (πρακτικογράφος)  Βασιλική  Μπάρκα,  που  ορίστηκε  με  την  με 
αριθ.πρωτ.οικ.117369/10039 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
1. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του παρακάτω θέματος παραβρέθηκαν και:  Ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Ιωαννίνων κ. Κων/νος Μπαλωμένος
2. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Άρτας κ. Ευάγγελος Παπαμιχαήλ
3. Η πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ν. Ιωαννίνων κ. Αικατερίνη Γραβάνη
4. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Ν. Πρέβεζας κ. Βασίλειος Δήμος
οι οποίοι τοποθετήθηκαν πάνω στο θέμα, παρείχαν διευκρινήσεις και απάντησαν σε ερωτήσεις των 
μελών της επιτροπής.

Η  Επιτροπή  Κοινωνικών  Θεμάτων  της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  ευρισκόμενη  σε  απαρτία, 
συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2  ο      
Κατάθεση αιτημάτων προς επιχειρήσεις και ΔΕΚΟ για εκπτώσεις σε πολύτεκνους και 

τρίτεκνους στην Περιφέρεια Ηπείρου
Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/7-6-2010)  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Τον οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/10 ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010)
3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  (Ν.2690/99  ΦΕΚ  45/Α/9-3-99)  και  τις  διατάξεις  του 
Ν.3861/2010  (ΦΕΚ  112/Α’/13-7-2010)  «Περί  ενίσχυσης  της  διαφάνειας,  με  την  υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
4. Την με αριθ. 10/40/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της  Επιτροπής Κοινωνικών  Θεμάτων,  για  το 1ο μισό της  θητείας  της  Περιφερειακής 
Αρχής.
5. Την  με  αριθ.102640/8890/30-9-2014  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Ηπείρου  «Ορισμός  και 
ανάθεση  αρμοδιοτήτων  Θεματικών  Αντιπεριφερειαρχών  της  Περιφέρειας  Ηπείρου»  (ΦΕΚ 
2639/Τ.Β’/6-10-2014 και ΑΔΑ: 6ΒΜ17Λ9-73Δ).
6. Την προφορική εισήγηση του κ. Οδυσσέα Πότση.
7. Ό, τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 2/8/30-9-2015)
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1. Να  συναχθούν  επιστολές  και  να  γίνουν  προσωπικές  επαφές  από  πλευράς  Περιφέρειας 
Ηπείρου προς ΔΕΚΟ και επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να γίνουν εκπτώσεις σε 
πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες.
2. Να  διοργανωθεί  στην  Ήπειρο  συνέδριο  πανελλήνιας  εμβέλειας  με  θέμα  την 
υπογεννητικότητα και τη στήριξη της οικογένειας.
…………………………………………………………………………………………………………

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Οδυσσέας Πότσης

Θεματικός Αντιπεριφερερειάρχης Ηπείρου

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα
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