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ΠΡΟΣ : 1. Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Τομέα Υγείας &Κοιν.Αλληλεγγύης
κ. Αντώνη Χαροκόπου
3. Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΚΟΙΝ:

1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθμ. 60/08-06-2016 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 140414/438/30-05-2016 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Τομέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης κ.Αντώνη Χαροκόπου
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 60/08-06-2016 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος

Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και παρακαλούμε για
τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ο
Στην Πάτρα σήμερα

στις 8-6-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00΄ στην

αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής)
προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα

από την υπ’ αριθ. πρωτ. 145979/228/2-6-2016 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου
του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ.Περιφερειακούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών,

τα παρακάτω μέλη :
1)Τογιοπούλου

Αναστασία-Πρόεδρος

,

2)

Κανέλλης

Γεώργιος

–

Αντιπρόεδρος, 3)Λαλιώτης Παναγιώτης- Γραμματεύων, 4) Αγγελόπουλος
Γεώργιος,

5)Αγιομυργιαννάκης

7)Αριστειδόπουλος

Χαράλαμπος,

Εμμανουήλ,

8)Αυγέρης

Παρασκευή, 10)Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος,
12)Ζαχαροπούλου-Στούμπου
14)Καρδάρα
Ευάγγελος,

19)Κολοβός

Αδαμαντία,

6)Αρβανιτάκης

Σάββας,

Ιωάννης

9)Βεργοπούλου

11)Δριβίλας Δημήτριος,

13)Καπράλος

Σπυρίδων,

Ευσταθία, 15)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 16)Κατσακούλης

17Κελεπούρης
Ιωάννης,

Ανδρέας,

18)

20)Κοτοπούλης

Κοκκότη

Σπυρίδων,

Γεωργία-Αρετή,
21)Κοτσιλιάνος

Κωνσταντίνος, 22)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 23)Κωσταριάς Δημήτριος,
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24)Λύτρας

Ιωάννης,

25)Μαυρόγιαννης

Διονύσιος,

Κωνσταντίνος, 27)Μπαλαμπάνης Νικόλαος,

26)Μητρόπουλος

28)Μπούνιας Χρήστος,

29)Μπράμος Παναγιώτης, 30)Νασιώτης Θεόδωρος, 31)ΠαπαναγιώτουΜαρτζάκλη

Γεωργία,

32)Πετρόπουλος

Κωνσταντίνος,

33)Πλατανιάς

Παναγιώτης, 34)Ρήγας Χρήστος, 35)Σιαμπλής Δημήτριος, 36)Σύρμος

Γεώργιος, 37)Σώκος Ευθύμιος, 38)Τσόγκας Γεώργιος, 39)Υφαντής Νικόλαος,
40)Φαρμάκης

Νεκτάριος,

41)Φωτόπουλος

Τρύφων

,

42)Χαροκόπος

Αντώνιος, 43)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 44)Χήνος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του

Περιφερειακού

Συμβουλίου κ.κ.Ευθυμίου

Απόστολος,

Ζαφειρόπουλος

Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Κατσανιώτης Ανδρέας, Κοκκινοβασίλης

Πολυδεύκης (Τάκης) (δικαιολογημένα απών), Κούστας Κωνσταντίνος
(δικαιολογημένα απών),
Αικατερίνη.

Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Χαμηλάκη

Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

κ.Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος ενώ
απουσίαζε

δικαιολογημένα

καίτοι

προσκλήθηκε,

ο

Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Αντιπεριφερειάρχης

Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Η Εκτελεστική Γραμματέας της

Π.Δ.Ε κ. Διονυσία Μαράτου, η κ. Τσιομίδου Ελένη από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, οι κ.κ. Καραγεώργου Μαρία και Παπαδοπούλου Ανδριανή από το

Συνήγορο του Πολίτη, η κ. Κοντογεώργη Χρυσούλα από το Συμβουλευτικό
Κέντρο Γυναικών Πάτρας, η κ. Δήμητρα Μπάστα-Γεωργακοπούλου από την

Ένωση Γυναικών Ελλάδας, η κ. Γιαννοπούλου Ευαγγελία μέλος της
Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλλων, η κ. Σίσσυ Αυγερινού-Λιούτα από

το INNER WHELL, η κ. Γκέκα Ελένη από το Σοροπτιμιστικό Σύλλογο Πάτρας,
ο κ. Καραβίδας Δημήτριος Γενικός Δ/ντής Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε, o κ. Κόλλαρης
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Κωνσταντίνος Γενικός Δ/ντής Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης, ο κ. Τσολοδήμος
Νικόλαος Γενικός Δ/ντής Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας , ο κ. Κρηνίδης Ηλίας Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού
(Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας), υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες
και δημοσιογράφοι.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη

της συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 60/2016

Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 1ο

θέμα ημερήσιας

διάταξης με τίτλο : «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ισότητας των
Φύλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,

δίνοντας

το λόγο στον

Αντιπεριφερειάρχη Τομέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης κ.Αντώνη Χαροκόπο,
που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ.
140414/438/30-05-2016 γραπτή εισήγησή του και στη συνέχεια έδωσε το λόγο
στην Περιφερειακή Σύμβουλο κ.Αδαμαντία Ζαχαροπούλου- Στούμπου για να

κάνει την ανάπτυξη αυτής κατ΄ άρθρο 13 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας
του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία αναφέρθηκε στην εισήγηση ως εξής:
« Έχοντας υπόψη:

1) Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2) Με το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010) εγκρίθηκε ο Οργανισμός της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3) Το Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄/30-5-1997) περί Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης
της Περιφέρειας, ρύθμισης θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις,
άρθρο 13 παρ.6.
4) Την υπ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί
επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης
Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής
αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
5) Τις υπ’ αριθμ. 296693/5006 και 296694/5007 (Φ.Ε.Κ. 3081/2014) αποφάσεις του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
6) Τις διατάξεις του άρθρου 176 «Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής», όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α’/11.4.2012) «Ρυθμίσεις
για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
7) Στο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄) ορίζονται θέματα περί του Δημόσιου Λογιστικού, του
Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις.
8) Με
το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ.150Α’) κυρώθηκε «Ο Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου».
9) Με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α’/16.3.2007) προσαρμόστηκε η Ελληνική
Νομοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
10) Με την υπ’ αριθ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/11-08-2010) υπουργική απόφαση για την
αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη
5
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δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων
11) Με το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194Α’/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους
διατάκτες» και την υπ’ αριθμό 2/91118/0026/29.12.2010 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων
από τους διατάκτες» , άρθρα 12 & 13 . Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό
2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. «η έκδοση
ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε
δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής».
12) Τις διατάξεις του Ν.3438/06 (ΦΕΚ Α’ 33/2006), μέρος δεύτερο, άρθρο 13.
13) Το άρθρο 4 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 12/12/2012
(Φ.Ε.Κ. Α’ 240), που κυρώθηκε με τον Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 18), σε συνδυασμό με
την υπ’ αριθμό 11543/26-03-2013, 3η διευκρινιστική Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών.
14) Του Ν. 3886/30-9-2010 ΦΕΚ 173Α’ περί Δικαστικής Προστασίας.

15) Ν. 386110 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

16) Την Π1/358/99 (ΦΕΚ 92 Β) : Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με
ανάδειξη χορηγητών - προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα
Προμηθειών (Ε.Π.Π.), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
17) Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α720.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
18) Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής 4127/2013».
19) Του Ν. 4153/13 (ΦΕΚ 107/Α'/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/12, 4093/12 και 4127/13»
20) Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»
21) Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
22) Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
23) Το Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.»
24) Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/ 8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
Ελληνικής Οικονομίας ,οργανωτικά θέματα Υπ. Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
(Άρθρο 157 - Εγγυήσεις).
25) Την αριθμ. 18/2016 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί Έγκρισης
περιφερειακού προγράμματος ισότητας των Φύλων

O Αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Χαροκόπος Αντώνιος, με
αγορήτρια την κα Αδαμαντία Ζαχαροπούλου-Στούμπου , Περιφερειακή Σύμβουλος της Π.Ε.
Αχαΐας, εισηγείται σύμφωνα με το ανωτέρω 25 της σχετικής εισήγησης αλλά και με γνώμονα
ότι η αρχή της ισότητας αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας που είναι άρρηκτα συνυφασμένη με
τις έννοιες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, καθώς και της ενσωμάτωσης της διάστασης του
φύλου τόσο στις περιφερειακές όσο και στις τοπικές πολιτικές.
Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια έχει υπογράψει την «Ευρωπαϊκή Χάρτα» για την
Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες, αναλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτό, μεταξύ
άλλων και την πολιτική δέσμευση για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Τοπικού
Προγράμματος για την Ισότητα των Φύλων.
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Η «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες»
εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) σε συνεργασία
με φορείς από διάφορες χώρες (από την Ελλάδα συμμετείχε η Κεντρική Ένωση Δήμων και
Κοινοτήτων Ελλάδας-ΚΕΔΚΕ), με στόχο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να αναλάβουν
δέσμευση για την ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές τους.
Σύμφωνα με το Παραδοτέο Σχέδιο της Ένταξης της Ισότητας των Φύλων, το οποίο
αποτελεί το έναυσμα της υιοθέτησης του ενεργητικού ρόλου της Περιφέρειας, προς την
υλοποίηση των δεσμεύσεων της, με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της Χάρτας για την Ισότητα
των Φύλων, για την προώθηση της ένταξης ουσιαστικών και ενεργών πολιτικών ισότητας στο
πρόγραμμα και τις δράσεις της, μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων υπέρ της ισότητας των
φύλων, οι οποίες θα ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, όσο και στο
εσωτερικό περιβάλλον της.
Με την ανακατανομή της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης μέσω της «Νέας
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Ν.3852/2010, ΦΕΚ Α’87/07.06.2010), οι ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού έχουν
αυξημένες αρμοδιότητες σχετικές με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και την
προώθηση ενός πιο ενεργητικού ρόλου των πολιτών στους θεσμούς και τις διαδικασίες της
τοπικής δημοκρατίας μέσω των σύστασης των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας των
Φύλων (ΠΕΠΙΣ).
Ως εκ τούτου η ΠΕΠΙΣ η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ. 108820/1585/21-042015, ΑΔΑ Ω2ΞΖ7Λ6-ΘΚΗ απόφαση του Περιφερειάρχη και η θητεία των μελών της είναι
τετραετής, απαρτίζεται από τους κ.κ.:
1) κ. Απόστολο Κατσιφάρα Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον κ.
Αντώνιο Χαρακόπο, Αντιπεριφερειάρχη Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2) την κα Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία, Περιφερειακή Σύμβουλο Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας, ως εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

3) την κα Ρούση – Ντζιμάνη Αγγελική, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Αγρινίου, ως
Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας.

4) την κα Γιαννοπούλου Ευαγγελία ως Εκπρόσωπο της γυναικείας οργάνωσης «Ένωση Γυναικών
Ελλάδας» (Παράρτημα Αιγίου) και

5) την κα Μπαρή Καλλιόπη Γεωπόνο Τ.Ε. & μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων του
Δήμου Πατρών, ως Εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Σε εθνικό επίπεδο, η πορεία προς την ουσιαστική ισότητα των φύλων
πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή πολιτικών μέσω του Εθνικού Προγράμματος για την
Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από η
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) όπου με εντολή της προκηρύχθηκε
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: « Εξειδίκευση του
προτύπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων ανά φορέα πολιτικής
καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή
Περιφερειακών και Τοπικών
Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων» Τμήμα 4 (Υποέργο 8) «Εξειδίκευση του
προτύπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ) σε Περιφέρειες
και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίου» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση
2007-2013» και ειδικότερα στον Άξονα ΙΙΙ «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας των
φύλων σε όλο το εύρος της Δημόσιας Διοίκησης». Το προαναφερθέν πρόγραμμα
7
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υλοποιήθηκε και πραγματοποιήθηκε από την ένωση εταιρειών REMACOA.E.-BOLTTEC Α.Ε. και είχε ως αντικείμενο:

 την εκπόνηση Σχεδίου Ισότητας της Περιφέρειας, με την ταυτόχρονη ανάπτυξη των
κατάλληλων ενεργειών έχοντας ως απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη ένταξη της
ισότητας των φύλων
 την επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη της Περιφέρειας έτσι ώστε να εντάξει
ενεργά και ουσιαστικά τις πολιτικές ισότητας των φύλων στο πρόγραμμα και στις δράσεις
της ΠΔΕ με τελικό στόχο τη κατάρτιση Σχεδίων και Προγραμμάτων Δράσεων.

Εν συντομία το πρόγραμμα περιελάμβανε σύνολο μέτρων που προωθούν την ισότητα
των φύλων σε όλο σχεδόν το φάσμα των πολιτικών παρεμβάσεων, καθώς και ενέργειες
ενίσχυσης των μηχανισμών άσκησης πολιτικής στη νομοθεσία, την πολιτική, την
οικονομία, την αγορά εργασίας, την κοινωνία και τον πολιτισμό.
Οι στόχοι αυτοί συγκρότησαν τους τρεις πυλώνες του Εθνικού Προγράμματος για την
Ουσιαστική Ισότητα των Φυλών 2010-2013 που αφορούσαν:

1Ος ΠΥΛΩΝΑΣ:
Βελτίωση και ενίσχυση της νομικής κατοχύρωσης των γυναικών.
2Ος ΠΥΛΩΝΑΣ:
Εξειδικευμένες πολιτικές για την ισότητα των Φύλων.
3Ος ΠΥΛΩΝΑΣ:
Την ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές (gender mainstreaming)
με οριζόντιες παρεμβάσεις οι οποίες να διαπερνούν κάθε επίπεδο της δημόσιας
διακυβέρνησης.
ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με το έργο «Εξειδίκευση του προτύπου Συστήματος Ένταξης της
Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου» και το αντίστοιχο Παραδοτέο
«Τοπικό Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων» η Περιφέρεια στοχεύει δυναμικά:
o
Στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
o
Στη συμφιλίωση εργασιακού και οικογενειακού βίου και προώθηση της
γυναικείας επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς τουρισμού και πολιτιστικών πόρων.
o
Στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας
o
Στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και του προσωπικού του δήμου
σε θέματα ισότητας και η καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων σχετικά με το
φύλο και τους ρόλους γυναικών και ανδρών.
o
Στην καταπολέμηση πολλαπλών διακρίσεων, φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού λαμβάνοντας υπόψη την οπτική του φύλου.
o
Στην ένταξη της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στις δημοτικές
πολιτικές και δράσεις.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με το Τοπικό Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων της ΠΔΕ, έτσι όπως παραδόθηκε
από το έργο Σ.Ε.Ι.Φ. παρατίθεται υπό τη μορφή Αξόνων Προτεραιότητας και Δράσεων ως
ακολούθως:
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Άξονας
Προτεραιότητας

1ος
Άξονας
Προτερ/τας
Δραστηριοποίηση της ΠΔΕ
σε
πεδία
πολιτικής:
Σχεδιασμός & υλοποίηση
έμφυλων πολιτικών και
δράσεων

Παρέμβαση-Μέτρο

Μ1.1: Προώθηση των γυναικών στα
κέντρα λήψης αποφάσεων και στην
κοινωνία των πολιτών
Μ1.2: Ευαισθητοποίηση των τοπικών
κοινωνιών για την πρόληψη και
καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών

Μ1.3: Ενθάρρυνση της θέσης της
γυναίκας στην τοπική οικονομία

Ενδεικτικές Δράσεις

Ενίσχυση συλλογικών οργάνων εκπροσώπησης γυναικών και δη ευπαθών κοινωνικά ομάδων

Αξιοποίηση τοπικών γυναικείων οργανώσεων ως πηγές τροφοδότησης για την γυναικεία πολιτική
δραστηριότητα

Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης για τη καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων ως προς τη
θέση της γυναίκας

Συνεργασίες με αρμόδιους φορείς για την δραστηριοποίηση κατά την παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης
της βίας

Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών και ενημερωτικών δράσεων (φυλλάδια, ραδιοτηλεοπτικό σποτ
κ.ά.).
Ανάπτυξη συνεργασιών με Επιμελητήρια για προώθηση της γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Θέσπιση ετήσιου θεσμού βραβείων γυναικείας επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με την Παγκόσμια
Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας.
Ενίσχυση του γυναικείου αγροτικού συνεταιρίζεσθαι

Ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των γυναικών μέσω δημιουργίας μηχανισμού ενημέρωσης
και επιμόρφωσης
Ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Δημιουργία δικτύου Μεντόρων για την υποστήριξη των γυναικών στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας

Μ1.4: Καταπολέμηση πολλαπλών
διακρίσεων, φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού λαμβάνοντας υπόψη
την οπτική του φύλου

Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και ιδιαίτερα των γυναικών που
υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις μέσα από το ΠΕΠ 2014-2020 ΘΣ 9 (πρόνοια, υγεία, κοινωνική ένταξη,
καταπολέμηση των ανισοτήτων και των διακρίσεων, κλπ.).
Προγραμματισμός παρεμβάσεων ενίσχυσης και βελτίωσης των δομών και υπηρεσιών των Δήμων που
συμβάλλουν στη συμφιλίωση επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής
Ενίσχυση προσβασιμότητας σε αγαθά και υπηρεσίες

Εκπόνηση ενημερωτικών προγραμμάτων σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
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Άξονας
Προτεραιότητας

2ος Άξονας Προτεραιότητας
Ενίσχυση της ικανότητας
της Περιφέρειας
να
ανταποκρίνεται στο ρόλο
της, σε ότι αφορά τη
διάσταση του φύλου και τις
δεσμεύσεις
της
που
απορρέουν
από
την
υπογραφή της Χάρτας

Παρέμβαση-Μέτρο

Μ1.5: Επικοινωνία και εκπόνηση
δράσεων ευαισθητοποίησης της
τοπικής κοινωνίας ή και ειδικών
ομάδων.

Μ2.1: Ενίσχυση της επιχειρησιακής
ικανότητας της ΠΔΕ να σχεδιάζει, να
παρακολουθεί και να αξιολογεί
έμφυλες πολιτικές και δράσεις

Μ2.2:
Συντονισμός,
προς
το
εσωτερικό
της
Περιφέρειας
(υπηρεσίες και δομές του φορέα) για
την ένταξη της διάστασης του φύλου
(gendermainstreaming)
στις
περιφερειακές πολιτικές και δράσεις
Μ2.3: Δημιουργία του θεσμού του
Διαμεσολαβητή Υγείας και Πρόνοιας

Μ2.4: Εκπαίδευση και ενημέρωση
σε θέματα φύλου

Ενδεικτικές Δράσεις

Δράση Ημέρα της Γυναίκας

Υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων για το γενικό πληθυσμό

Υλοποίηση εξειδικευμένων ενημερωτικών δράσεων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης των αναγκών και της θέσης των γυναικών στην Περιφέρεια
(έρευνες, στοχευμένες αναλύσεις, εμπειρογνωμοσύνες, κλπ.)
Ανάπτυξη Εργαλείων και Μεθοδολογιών

Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης των στατιστικών στοιχείων της Περιφέρειας
Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και επικαιροποίησης δεικτών EIGE

Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης των δράσεων του Σχεδίου και των πολιτικών της ΠΔΕ
Ανάπτυξη δικτύου Εθελοντών Ισότητας

Αξιοποίηση του πληροφοριακού εργαλείου επικοινωνίας και ενημέρωσης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο
υποστήριξης του παρόντος Σχεδίου
Ενίσχυση του θεσμού του ΠΕΠΙΣ και του GENDEREXPERT

Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη Ισότητας για το Σχεδιασμό Έμφυλων Δράσεων

Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αιρετών στελεχών και
υπαλλήλων αναφορικά με την ένταξη της οπτικής του φύλου στο σχεδιασμό των δράσεων και στην
καθημερινή τους πρακτική
Θέσπιση Διαμεσολαβητή Υγείας και Πρόνοιας για ενημέρωση γυναικών ευπαθών κοινωνικά ομάδων
Επιμόρφωση διαμεσολαβητών

Υποστήριξη πιλοτικής εφαρμογής θεσμού

Εκπόνηση επιμορφωτικών προγραμμάτων ισότητας βάσει στοχευμένων αναγκών της ΠΔΕ

Θέσπιση μηχανισμού αναζήτησης δράσεων ισότητας που εκπονούν άλλοι φορείς και ενημέρωσης
αιρετών, στελεχών και Δικτύου Ισότητας της Περιφέρειας
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Άξονας
Προτεραιότητας

Παρέμβαση-Μέτρο

Εκπαίδευση σε στελέχη των περιφερειακών υπηρεσιών μετανάστευσης, ώστε να αντιμετωπίζουν
καλύτερα τις μετανάστριες και τα θέματα οικογενειακής επανένωσης
Μ2.5: Ένταξη της διάστασης του
φύλου στη σύνταξη και υλοποίηση
του προϋπολογισμού

3ος Άξονας Δραστηριότητας:
Δικτύωση

Ενδεικτικές Δράσεις

Μ3.1: Ανάπτυξη δικτυώσεων και
ενίσχυση
συνεργασιών
(με
ευρωπαϊκούς φορείς, με κεντρικούς
φορείς [ΓΓΙΦ] και Δήμους κάθετη
δικτύωση)
Μ3.2: Λειτουργία
Φόρουμ Ισότητας.

Περιφερειακού

Θεσμοθέτηση σχετικής αρμοδιότητας στην Οικονομική Επιτροπή
Ανάπτυξη εργαλείου genderBudgeting

Εκπαίδευση στην κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση στην ένταξη της διάστασης του φύλου στη
σύνταξη και υλοποίηση του προϋπολογισμού αρμοδίων στελεχών
Θέσπιση σχετικής αναφοράς που συνοδεύει την Ψήφιση του Π/Υ

Ανάπτυξη συνεργασιών με ευρωπαϊκούς και με κεντρικούς φορείς
Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς της κοινωνίας των πολιτών
Ανάπτυξη συνεργασιών με Δήμους

Δίκτυο Ισότητας ΠΔΕ: συντονισμός και υποστήριξη των αρμόδιων οργανωτικών μονάδων των ΟΤΑ Α
βαθμού της Περιφέρειας και σε συνεργασία με τη ΓΓΙΦ και αρμόδιους κεντρικούς φορείς

Δημιουργία και λειτουργία (φυσικού και ηλεκτρονικού) δικτύου τοπικών ομάδων σε περιφερειακό
επίπεδο για θέματα ισότητας με μέλη εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, της πανεπιστημιακής
κοινότητας κ.λπ.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ΠΕΠΙΣ
Η πρώτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας της Δυτικής Ελλάδας
πραγματοποιήθηκε την 10/6/2015, η οποία κλήθηκε με την υπ’αριθμ. 15974/427/8-6-2015
πρόσκληση. Έχοντας στη διάθεση της το Τοπικό Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων ως
παραδοτέο του Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) και σύμφωνα με τους
προαναφερθέντες άξονες, στόχους καθώς επίσης και τις αντίστοιχες προτεινόμενες δράσεις,
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αναλύθηκαν και συζητήθηκαν τα κάτωθι:
Θέμα 1Ο :Δημιουργία Παρατηρητηρίου Κοινωνικών Θεμάτων Δυτικής Ελλάδας
Θέμα 2Ο:Συνεργασία με Τ.Ε.Ι Πατρών ως συμβούλου Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
Θέμα 3Ο : Δικτύωση για θέματα Ισότητας
Θέμα 4Ο : Βραβεία Γυναικείας Επιχειρηματικότητα
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ

Σύμφωνα με τον 1ο Άξονα Προτεραιότητας: Δραστηριοποίηση της ΠΔΕ σε πεδία
πολιτικής: Σχεδιασμός & υλοποίηση έμφυλων πολιτικών και δράσεων, η Επιτροπή
επικεντρώθηκε στην δημιουργία του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών Θεμάτων.
Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών Θεμάτων θα αποτελέσει
ένα σημαντικό και εκσυγχρονιστικό εργαλείο στο οποίο θα εντάσσονται θέματα και
ζητήματα ισότητας των φύλων δια μέσου της συνεργασίας της Περιφέρειας με τα Ανώτατα
Ιδρύματα και θα συμβάλλει ωστόσο στη διαμόρφωση προτάσεων στρατηγικής πολιτικής
συνδεόμενες με τις υλοποιούμενες δράσεις της ΠΔΕ (Περιφερειακός Μηχανισμός Αγοράς
Εργασίας, Μελέτη για τη φτώχεια στην ΠΔΕ, Επιχειρησιακό Σχέδιο Ένταξης των ΡΟΜΑ).
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με τον 1ο Άξονα Προτεραιότητας: Δραστηριοποίηση της ΠΔΕ σε πεδία
πολιτικής: Σχεδιασμός & υλοποίηση έμφυλων πολιτικών και δράσεων και το Μέτρο1.3:
Ενθάρρυνση της θέσης της γυναίκας στην τοπική οικονομίαη Επιτροπή εστίασε στην
προτεινόμενη δράση της Βράβευση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.
Όσον αφορά τη θέσπιση της βράβευσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, θα μπορούσε
να ενεργοποιήσει και άλλες δομές όπως για παράδειγμα αυτή των επιμελητηρίων ή του
θεσμού χορηγίας μέσω της δυνατότητας ανάπτυξης δράσεων του ΠΕΠ σύμφωνα με τον
προγραμματισμό του νέου ΕΣΠΑ. Επίσης προτάθηκε η θέσπιση ετήσιου θεσμού βραβείων
επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με την Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας ενώ
η δημιουργία δικτύου μεντόρων θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στην υποστήριξη
των γυναικών σε θέματα επιχειρηματικότητας.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με τον 3ο Άξονα Προτεραιότητας: Δικτύωση και Μέτρο 3.1: Ανάπτυξη
δικτυώσεων και ενίσχυση συνεργασιών (με ευρωπαϊκούς φορείς, με κεντρικούς φορείς
[ΓΓΙΦ] και Δήμους κάθετη δικτύωση)αναφέρθηκε ότι η Δικτύωση για τα θέματα
Ισότητας θα συμβάλλει σημαντικά στη ανάπτυξη συνεργασιών με Ευρωπαϊκούς και με
κεντρικούς φορείς όπως και με φορείς της κοινωνίας και των πολιτών, έχοντας στόχο την
επιτυχή διαμόρφωση ενός Δικτύου Ισότητας και την εδραίωση συνεργασιών με τη Γενική
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ FORUM ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Εν κατακλείδι, η δημιουργία ενός FORUM ΙΣΟΤΗΤΑΣ σύμφωνα με τον3ο Άξονα
Προτεραιότητας και το Μέτρο 3.2 Λειτουργία Περιφερειακού Φόρουμ Ισότητας που θα
εμπεριέχεται στην κεντρική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα παρέχεται
η δυνατότητα της έκδοσης και αποστολής αντιστοίχων newsletter αλλά και η χρήσιμη
διασύνδεση με τομείς που απασχολούν επισταμένως την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας
των Φύλων. Η συγκεκριμένη πρόταση θα συμβάλλει σημαντικά και αποτελεσματικά στην
ανάπτυξη συνεργασιών με Ευρωπαϊκούς και με κεντρικούς φορείς που δραστηριοποιούνται
στα θέματα της ισότητας των φύλων.
Ωστόσο, στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί, η διενέργεια εκδήλωσης που
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και της
Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στις 14 Μαΐου 2016, που είχε ως στόχο και
γνώμονα τη διοχέτευση της πληροφορίας όλων εκείνων των απαιτούμενων ενεργειών
αναφορικά με το σχέδιο ένταξης της ισότητας των φύλων (ΣΕΙΦ),ως έναν χρήσιμο
μηχανισμό για την προώθηση της ισότητας και την ενδυνάμωση του ρόλου της γυναίκας
στη σημερινή κοινωνία.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαι την έγκριση των αποφάσεων που πάρθηκαν
κατά την 1η συνεδρίαση του ΠΕΠΙΣ, σύμφωνα με το έργο του προτύπου Συστήματος
Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ) σε Περιφέρειες και Δήμους της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου» και του αντίστοιχο
παραδοτέου που έχει ως τίτλο «Τοπικό Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων της ΠΔΕ».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, την Πρόεδρο, τον
Περιφερειάρχη, τις εκπροσώπους φορέων σχετικών με την Ισότητα των Φύλων
και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω ,
κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το Περιφερειακό Πρόγραμμα

Ισότητας των Φύλων της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στην
ανωτέρω εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Τομέα Υγείας & Κοιν.
Αλληλεγγύης κ.Αντώνη Χαροκόπου.
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Κατά της απόφασης αυτής ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της
Παράταξης «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Χατζηλάμπρου
Βασίλειος, Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, Κατσακούλης Ευάγγελος και Κολοβός

Ιωάννης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος και Κοτοπούλης Σπυρίδων.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ

5
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