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                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                             
    Από τα Πρακτικά της με αριθμό 2ης/2016 συνεδρίασης της Περιφερειακής Eπιτροπής
 Ισότητας των Φύλων 
    
   Αριθμός Απόφασης 2-2/01-11-2016  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ''Διοργάνωση εκδηλώσεων για την   
Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου 2016''.

    
                                                                                                                                                    
 Σήμερα, 01 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων
της  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων  (Αλυκές  Ποταμού-Κέρκυρα)   συνήλθε  στην  2η  Τακτική
Συνεδρίαση  του  έτους  2016,  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. 93745/3/26-10-2016 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.
    
  Απουσίαζε το τακτικό μέλος της Επιτροπής, Ελένη Κουτσουμπού.    

   Χρέη  Γραμματέα  της  Επιτροπής  εξετέλεσε  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) μελών σε σύνολο πέντε
της Επιτροπής, ο Πρόεδρος, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με
τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο:  ''Διοργάνωση εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας
κατά των γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου 2016''.

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, θέτοντας το θέμα της διοργάνωσης εκδηλώσεων, με αφορμή 
    την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου 2016,
    έδωσε το λόγο στο τακτικό μέλος της Επιτροπής, Λιάνα Τσιρίδου,που εισηγήθηκε τα κάτωθι:

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                         
                       



                           
                                                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ

     Η 25η  Νοεμβρίου έχει οριστεί ως παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των
γυναικών. 

      Η  Περιφερειακή  Επιτροπή  Ισότητας  των  Φύλων  της  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων
επιθυμώντας να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών ως  προς αυτό το έγκλημα που
συντελείται καθημερινά σε  βάρος των γυναικών, προσανατολίζεται στην υλοποίηση δράσεων
με  ανάλογο περιεχόμενο ως ακολούθως:

1. Συνέντευξη Τύπου του Περιφερειάρχη και της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των
Φύλων για  τα  δεδομένα  που  υπάρχουν  στην  Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων σχετικά  με  την
κακοποίηση των γυναικών και  την ανάγκη της κοινωνικής συνειδητοποίησης αλλά κι  της
λήψης μέτρων με στόχο την εξάλειψή της, την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016.
2. Το πρωί της 25ης Νοεμβρίου 2016, πραγματοποίηση μουσικού δρώμενου σε συνεργασία
με το Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και τον
Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών Κέρκυρας σε δρόμους και πλατείες της πόλης
της  Κέρκυρας  με  σύνθημα  «Σπάμε  τη  σιωπή,  καταγγέλλουμε  τη  βία  εις  βάρος  των
γυναικών» και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού.

      3. Την ίδια μέρα, Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, το απόγευμα, διοργάνωση εκδήλωσης σε 
       συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας στον χώρο της Πινακοθήκης του Δήμου Κέρκυρας

         στην οποία γυναίκες λογοτέχνες που συνδέονται με  την Κέρκυρα (είτε από καταγωγή είτε 
         από παραμονή) θα διαβάσουν κείμενά τους σχετικά με το θέμα της βίας κατά των γυναικών 
         σε οποιαδήποτε μορφή της.  Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσικό πρόγραμμα από 
         γυναίκες ερμηνεύτριες.

        Μετά το τέλος της εισήγησης, ακολούθησε διαλογική συζήτηση ύστερα από την οποία  η
Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων λαμβάνοντας
υπόψη:
   i) την παραπάνω εισήγηση,
  ii) τις θέσεις του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής σε σχέση με τη σημασία της
     ενεργοποίησης της κοινής γνώμης στο ζήτημα της καταπολέμησης της έμφυλης βίας
     μέσα από ανάλογες δράσεις ενημέρωσης και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης,
 iii) την πρόταση της εισηγήτριας του εν λόγω θέματος για βιντεοσκόπηση της καλλιτεχνικής
      εκδήλωσης και την αποδοχή της χρησιμότητάς της
                                                                                            
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

        Εγκρίνει την πραγματοποίηση των ακόλουθων δράσεων:
1.  Συνέντευξη  Τύπου  του  Περιφερειάρχη  και  της  Περιφερειακής  Επιτροπής  Ισότητας  των
Φύλων,  την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016.
2. Μουσικό δρώμενο ''Σπάμε τη Σιωπή, Καταγγέλλουμε τη Βία σε Βάρος των Γυναικών'' και
διανομή ενημερωτικού υλικού, σε κεντρικά σημεία της πόλης της Κέρκυρας, την Παρασκευή 25
Νοεμβρίου 2016.
3.  Εκδήλωση  καλλιτεχνικού  περιεχομένου  -ανάγνωση  λογοτεχνικών  κειμένων,  γυναικείο
μουσικό πρόγραμμα - την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016,  σε συνεργασία με το Δημοτικό
Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας στον χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Κέρκυρας, η οποία θα
βιντεοσκοπηθεί.

                               Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 2-2/01-11-2016

                                                                                                                                         
                       



                 

---------------------------------------------------ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ-------------------------------------------------------

   '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

                                                                                        

                                                                                
           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                     
                                                                
           Χρυσούλα Μαξούτη                                                    

 

                                                                                                                                         
                       


