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ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                             
   Από τα Πρακτικά της με αριθμό 1ης/2016 συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής 
   Ισότητας των Φύλων με τηλεδιάσκεψη
    
    Αριθμός Απόφασης 1-1/29-02-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: '' Προγραμματισμός Δράσεων για
    την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, 8 Μαρτίου 2016 ''
  
  Σήμερα, 29 Φεβρουαρίου  2016,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14.30  μ.μ. στις  αίθουσες 
συνεδριάσεων  της  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων  και  της  Περιφερειακής   Ενότητας 
Κεφαλληνίας  (Αλυκές  Ποταμού-Κέρκυρα,  Πλατεία  Βαλιάνου-Αργοστόλι-Κεφαλονιά) 
συνήλθε στην 1η Tακτική Συνεδρίαση του έτους 2016, με τηλεδιάσκεψη, η Περιφερειακή 
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- η οποία συγκροτήθηκε βάσει 
της με αριθμό 222-19/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 68824/27928/2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων- ύστερα 
από την υπ' αρ. πρωτ. 16861/1/26-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής, 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Θεόδωρου Γαλιατσάτου.

    Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
     1. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ως Πρόεδρος.
     2. Μαρίνα Μοσχάτ, ως Τακτικό Μέλος.
      3. Λιάνα Τσιρίδου, ως Τακτικό Μέλος.
     4. Μαρία Μουζακίτη, ως Αναπληρωματικό Μέλος.
     5. Ελένη Κουτσουμπού, ως Τακτικό Μέλος.

   Επιπλέον,  στη συνεδρίαση  παρευρέθη  η  Νικολέττα  Πανδή,  Αντιπεριφερειάρχης  της 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής.      

    Χρέη  Γραμματέα  της  Επιτροπής  εκτελεί  η  ορισθείσα  με  την  υπ'  αρ.πρωτ. 
68824/27928/2015 απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Ιονίων  Νήσων,  Χρυσούλα  Μαξούτη, 
υπάλληλος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, η οποία 
παρίστατο. 

 
  Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία των τεσσάρων (04) τακτικών μελών στο 
σύνολο της Επιτροπής, ο Πρόεδρος, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: ''Προγραμματισμός δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, 8  
Μαρτίου 2016''.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, θέτοντας το θέμα της έγκρισης προγραμματισμού δράσεων, 
με   αφορμή   την  Παγκόσμια   Ημέρα   της  Γυναίκας,   οι  οποίες  είναι  αναγκαίο  να 



υποστηρίζουν  την ένταξη  της  ισότητας  των φύλων  στην  αναπτυξιακή  πολιτική  της 
Περιφέρειας, έδωσε  το λόγο  στο τακτικό μέλος της Επιτροπής, Μαρίνα Μοσχάτ, που 
εισηγήθηκε τα κάτωθι:

                                                                                                                                                                   

                                                             ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 '' Με αφορμή την ημέρα εορτασμού της γυναίκας, η Περιφερειακή Επιτροπή  Ισότητας σε  
συνεργασία  με  τους  Δήμους  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  και  με  άλλους  φορείς  &  
κοινωνικές  δομές  προσανατολίζεται  στη  διοργάνωση  εκδηλώσεων  ή  δράσεων  που  να  
στοχεύουν  στην  ευαισθητοποίηση  των  πολιτών  απέναντι  στα  προβλήματα  που  
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες.

  Σε αυτήν την κατεύθυνση οι δράσεις που προτείνονται  με αφορμή τον εορτασμό της  
Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας είναι οι ακόλουθες:

-  Παροχή  ιατρικών  υπηρεσιών  σε  όλες  τις  Περιφερειακές  Ενότητες  κατά  την  ημέρα  
εορτασμού της γυναίκας, όπως εθελοντική αιμοδοσία και λήψη δείγματος από εθελοντές  
μυελού των οστών, δωρεάν μαστογραφία και τεστ Παπανικολάου.

 -  Συνδιοργάνωση με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας της παράστασης με τον 
τίτλο ''Καπνοκράτωρ''  ή  της παράστασης με  τον τίτλο ''Έξοδος''  με τη Θεατρική Ομάδα 
''Αnima'' .
- Βιωματικό εργαστήρι με θέμα τη ''Βία κατά των Γυναικών'' σε συνεργασία με  το Κέντρο 
Πρόληψης  της ΠΕ Κέρκυρας-ΔΗΜΟΠ ''ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ''.
-  Ενημερωτικές δράσεις στα σχολεία των Περιφερειακών Ενοτήτων αναφορικά με θέματα 
βίας από ψυχολόγους των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών.
-  Διανομή σχετικού ενημερωτικού υλικού.
-  Ανάδειξη  γυναικών  που  ξεχώρισαν  για  την  καλλιτεχνική,  συγγραφική  ή  άλλη  
δραστηριότητά  τους στον τομέα των τεχνών και Βράβευσή τους.
- Εξαγγελία της αλλαγής στη γλώσσα των δημοσίων εγγράφων.
-  Εκπομπές  σε  ραδιοφωνικά  και  τηλεοπτικά  μέσα  ενημέρωσης  αναφορικά  με  θέματα  
ισότητας  των φύλων. ''

    Μετά το τέλος της εισήγησης,  ακολούθησε διαλογική συζήτηση ύστερα από την οποία η 
Περιφερειακή  Επιτροπή Ισότητας των Φύλων λαμβάνοντας υπόψη:

 i) την παραπάνω εισήγηση,
ii) τις απόψεις των μελών με τις προτάσεις που κατατέθηκαν,
iii) τις οικονομικές παραμέτρους των προτεινόμενων δράσεων,
iv) τις αντικειμενικές δυνατότητες των φορέων - τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε 
υλικοτεχνική υποδομή-η συνδρομή των οποίων κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση 
των δράσεων,
v) τη διαδραστικότητα του ζητήματος της ισότητας των φύλων σε όλες τις εκφάνσεις της 
κοινωνικής ζωής του τόπου

                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τον ακόλουθο προγραμματισμό δράσεων:



1)  Συνδιοργάνωση  με  το  Δημοτικό  Περιφερειακό  Θέατρο  Κέρκυρας  της  θεατρικής 
παράστασης με  τίτλο ''Καπνοκράτωρ''  κατά τις ημερομηνίες από Παρασκευή 04-03-2016 
έως και Κυριακή 06-03-2016.
2)  Διοργάνωση  βιωματικού  εργαστηρίου  σε  συνεργασία  με  το  Κέντρο  Πρόληψης  της 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας- Δημοτική Μονάδα Πρόληψης ''ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ''  και τα 
άλλα Κέντρα Πρόληψης των υπόλοιπων Περιφερειακών Ενοτήτων σχετικά με θέματα Βίας 
κατά των γυναικών.
3) Διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων στα σχολεία με  θέμα τη Βία  σε συνεργασία με 
τις Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης  και  το  επιστημονικό  προσωπικό  των  Συμβουλευτικών 
Κέντρων Γυναικών των Δήμων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
4)  Αναζήτηση  επιστημονικού  τρόπου  για  την  αλλαγή  της  γλώσσας  στα  έγγραφα  της 
διοίκησης. 
5) Ανάδειξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τη Βράβευση γυναικών που ξεχώρισαν στον 
τομέα των τεχνών.
6)  Παρουσίαση  των  αρμοδιοτήτων  και  των  δράσεων  της  Περιφερειακής  Επιτροπής 
Ισότητας των Φύλων στα  ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης  - ραδιόφωνο, τηλεόραση  - με 
στόχο την ενημέρωση του κοινού.

      
                        Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1-1/29-02-2016

   'Υστερα από τη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων, εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα στην 
ημερήσια  διάταξη,  λύεται  η  συνεδρίαση  της  Περιφερειακής  Επιτροπής  Ισότητας  των 
Φύλων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
        

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ
         
              
           Θεόδωρος Γαλιατσάτος                                             Μαρίνα Μοσχάτ
                                                                                 
                                                                                              Λιάνα Τσιρίδου
          
                                                                                              Μαρία Μουζακίτη

                                                                                              Ελένη Κουτσουμπού

                          

             
                                               
           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                
                     
                                                                
           Χρυσούλα Μαξούτη                                                    



                                                                                                                     
                                                   


