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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της με αριθμό 1ης/2017 συνεδρίασης της Περιφερειακής Eπιτροπής
Ισότητας των Φύλων
Αριθμός Απόφασης 1-1/07-03-2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ''Προγραμματισμός δράσεων στο
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, 8 Μαρτίου 2017''.
Σήμερα, 07 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ. στις αίθουσες συνεδριάσεων της
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (Σαμάρα 13, Kέρκυρα) και της Περιφερειακής Ενότητας
Κεφαλληνίας (Πλατεία Βαλιάνου-Αργοστόλι) συνήλθε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση του έτους
2017, 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, όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αρ. πρωτ.
107859/44202/2016 απόφαση του ίδιου οργάνου - ύστερα από την υπ' αρ. πρωτ.
18214/3/06-03-2017 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. Ειρήνη Σαγιά, ως Τακτικό Μέλος.
5. Eλένη Κουτσουμπού, ως Τακτικό Μέλος
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 πέντε (05) μελών σε σύνολο πέντε της
Επιτροπής, ο Πρόεδρος, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με το
ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα:''Προγραμματισμός δράσεων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας,
8 Μαρτίου 2017''.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, θέτοντας το θέμα της πραγματοποίησης δράσεων, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, έδωσε τον λόγο στο τακτικό μέλος της Επιτροπής, Μαρίνα
Μοσχάτ, που εισηγήθηκε τα ακόλουθα:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
προκειμένου να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και τους αγώνες των
γυναικών προγραμματίζει την πραγματοποίηση εκδήλωσης, την Τετάρτη 08 Μαρτίου 2017,
με ώρα έναρξης 7.30 μ.μ., στον χώρο του Πολύτεχνου- στην πόλη της Κέρκυρας- ως εξής:
1. Προβολή δεκάλεπτου ντοκιμαντέρ με γυναίκες της πόλης της Κέρκυρας που μιλούν για
τα βιώματά τους σε θέματα ισότητας των φύλων.
2. Έκθεση φωτογραφίας σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Λέσχη Κέρκυρας (ΦΩΤΟΛΕΚΕ)
με θέμα τη Γυναίκα.
3. Παρουσίαση από το θεατρικό εργαστήρι ''Θυμέλη'' θεατρικού αναλογίου με αποσπάσματα
από το έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου ''Στέλλα Βιολάντη''. Ο Επτανήσιος συγγραφέας
πραγματεύεται την πρώτη γυναίκα στο νεοελληνικό θέατρο που αγωνίζεται για τα δικαιώματά
της.
4. Μουσικό Πρόγραμμα από το Μουσικό Σχήμα ''Άλλοθεν''.
Επιπλέον, προτείνεται ο προγραμματισμός για την παρουσίαση θεατρικής παράστασης με
τον τίτλο ''Κασσάνδρα''.
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) τη σύμφωνη θέση του Προέδρου για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης αλλά και τον
προγραμματισμό για την παρουσίαση της προτεινόμενης θεατρικής παράστασης με την
επισήμανση ότι αυτός πρέπει να γίνει με προσανατολισμό στο περιφερειακό εύρος του
έργου της Επιτροπής,
iii) την θέση του τακτικού μέλους, Ελένης Κουτσουμπού, σε σχέση με την αναγκαιότητα
παρουσίασης της προτεινόμενης παράστασης και στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς,
IV) την θέση του τακτικού μέλους, Ειρήνης Σαγιά, για την χρησιμότητα της παρουσίας της
Επιτροπής σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και την έκφραση διαφορετικού σκεπτικού
ως προς το θέμα του έργου της προτεινόμενης παράστασης με τη συμπλήρωση ότι
πρέπει τα μέλη να έχουν την εισήγηση πριν από την συνεδρίαση για να υπάρχει η
δυνατότητα να κάνουν προτάσεις.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Την πραγματοποίηση εκδήλωσης, την Τετάρτη 08 Μαρτίου 2017, με ώρα έναρξης 7.30 μ.μ.
στον χώρο του Πολύτεχνου, στην πόλη της Κέρκυρας, που θα περιλαμβάνει τα δρώμενα,
όπως περιγράφονται στη σχετική εισήγηση.
β) Τη διερεύνηση της δυνατότητας για παρουσίαση θεατρικής παράστασης στις Περιφερειακές
Ενότητες Κέρκυρας και Κεφαλληνίας στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 1-1/07-03-2017

'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.
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