
Δελτίο τύπου

Της από 25/9/2017 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των

Φύλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Στη Λαμία, στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 έλαβε χώρα η 1η τακτική Συνεδρίαση

της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας. Αρχικά, το λόγο έλαβε η Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής και

Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά, προκειμένου να εξάγει

συμπεράσματα και να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με την επίσκεψη

της ίδιας και των μελών της Επιτροπής στο σωφρονιστικό κατάστημα γυναικών

Ελαιώνα. Κατά διαπίστωσή της, που επιβεβαιώθηκε και από τα μέλη της Επιτροπής,

ο εθελοντισμός κι η προσφορά αποτελούν τη βάση της καλής λειτουργίας του

καταστήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητες και οι κυβερνητικές,

ως επί το πλείστον, παρεμβάσεις για τη βελτίωσή του. Διαπίστωσε, επίσης, ότι το

σωφρονιστικό κατάστημα πραγματώνει το σκοπό του, το φρονηματισμό των

κρατουμένων γυναικών, όπως παραδέχθηκαν κι οι ίδιες, με δράσεις που

πραγματοποιούνται εντός του καταστήματος (θέατρο, πλέξιμο, σχολείο κ.α.). Επίσης,

ενημέρωσε το σώμα της Επιτροπής, ότι η επίσκεψη, αν και αρχικά

πραγματοποιήθηκε με προσανατολισμό την επαφή με τις έγκλειστες γυναίκες,

κατόπιν εξελίχθηκε και στην επικοινωνία με τις γυναίκες-ειδικές φρουρούς που

διατύπωσαν προφορικά αιτήματα, των οποίων η συζήτηση επίκειται σε επόμενη

συνεδρίαση της Επιτροπής.

Αναφορικά με την υποβολή των προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με την

άγαμη μητέρα, η Επιτροπή κατέληξε στην απόφαση να αποστείλει σε μορφή

επιστολής τις προτάσεις της προς τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, ως

αρμόδιο όργανο που επιμελείται της οπτικής του φύλου στα υποβαλλόμενα προς

ψήφιση νομοσχέδια.

Στη συνέχεια, η αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στη

συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Ομόφωνα από το Σώμα εγκρίθηκε



το 1ο θέμα, η μεταβολή της έδρας της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των

Φύλων από τη Λαμία στη Λιβαδειά κατά την επόμενη Συνεδρίαση για να επιτευχθεί η

ενημέρωση όλων των τοπικών φορέων, της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, συλλόγων

με κοινωνική και πολιτιστική δράση, με ταυτόχρονη πρόσκληση για καταγραφή,

αξιολόγηση, έκθεση και συζήτηση των προβλημάτων που τους απασχολούν στο

Σώμα της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων προκειμένου να βρεθούν

οι λύσεις που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Ομοίως, ομόφωνα ψηφίστηκε και το

2ο θέμα, ήτοι η έγκριση του χρονοδιαγράμματος των συνεδριάσεων της

Περιφερειακής Επιτροπής, με προσδιορισθείσα την επόμενη συνεδρίαση της

Επιτροπής τη 13η/12/2017.

Στη συνέχεια η Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής, εισήγαγε προς

συζήτηση το διαχρονικό θέμα της ανάλυσης των συστημάτων ανάδρασης και των

τρόπων αντιμετώπισης της (λεκτικής) βίας που υφίστανται οι γυναίκες πολιτικοί.

Δυστυχώς, κάθε ένα εκ των μελών της Επιτροπής διαπίστωσε ότι έχει βιώσει

τουλάχιστον μία φορά την έκθεση της σε ωμή λεκτική βία προσανατολισμένη όχι στα

καθήκοντά και τις αρμοδιότητές τους, αλλά στο φύλο τους. Επί αυτού του θέματος, η

Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ανακοίνωσης- καταδίκης αυτών των

συμπεριφορών και αποτροπής σχετικών επεισοδίων στο μέλλον και την κατανομή

της σε όλους του Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ελλείψει χρόνου, η Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε την

αναβολή της συζήτησης των 4ου και 5ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και την εκ

νέου εισαγωγή τους στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, πρόταση που το Σώμα

δέχθηκε ομοφώνως. Καταληκτικά, κήρυξε το τέλος των εργασιών της συνεδρίασης

της Επιτροπής.


