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∆ελτίο Τύπου  

της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των 

Φύλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 Κατά την υπ’ αριθµ. 94006/2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί συγκρότησης της Περιφερειακής Επιτροπής 

Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας (Α∆Α: Ω9ΡΒ7ΛΗ-

ΨΒΛ) συστάθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων συµφώνως προς τη 

διάταξη 186 VI του ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα «Καλλικράτης»). Ακολούθησε η 1η 

Τακτική Συνεδρίαση την 23 Νοεµβρίου 2015 ότε και προσδιορίστηκαν οι 

αρµοδιότητες της και οι δράσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των 

Φύλων, οι οποίες συνοψίζονται στις ακόλουθες: 

Αρµοδιότητες της ΠΕΠΙΣ 

Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής για την προώθηση των θεµάτων ισότητας 

καθορίζονται  επακριβώς στο άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 και δη συγκεκριµένα 

αυτές αποτελούν: 

Α) Την µέριµνα και την υποστήριξη της ένταξης της ισότητας των φύλων στην 

αναπτυξιακή πολιτική της περιφέρειας,  

Β) Την εισήγηση µέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε 

όλους τους τοµείς της οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής 

Γ)  Την εισήγηση έργων  για ένταξη τους στις ΣΑΕΠ, καθώς και σχετικές δράσεις 

ενηµέρωσης και πληροφόρησης πολιτών, και 

∆) Την συνεργασία µε το Συµβουλευτικό Κέντρο της Γ.Γ.Ι.Φ στην Περιφέρεια καθώς 

και άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 

Ειδικά για τους πολίτες των τοπικών κοινωνιών και τις Ευάλωτες 

Κοινωνικές Οµάδες (ΕΚΟ), η δηµιουργία και αποτελεσµατική λειτουργία ισχυρών και 

αποκεντρωµένων αυτοδιοικητικών οντοτήτων, µε σηµαντικές αρµοδιότητες και 
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αναπτυξιακές ευθύνες, φέρνει κοντά τους τη διοίκηση, µε αποτέλεσµα να σταµατά 

την υποχρέωσή τους να επισκέπτονται τις κεντρικές υπηρεσίες για διεκπεραίωση 

των υποθέσεών τους. Επιπλέον, οι οντότητες αυτές ανασυντάσσουν και 

ενεργοποιούν δυνάµεις για καλύτερο σχεδιασµό, συντονισµό, προγραµµατισµό και 

τελικά υλοποίηση πολιτικών και προγραµµάτων κοινωνικού χαρακτήρα. Επιπλέον, ο 

Νόµος 4071/2012 µε τίτλο «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.», (ΦΕΚ Α-

85/11.04.2012) συµπληρώνει και διορθώνει το Σχέδιο "Καλλικράτης" για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. 

Ακολούθως, λαµβάνοντας υπόψιν ότι οι Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας 

και εν προκειµένω η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Στερεάς Ελλάδας,  είναι τα 

όργανα που έχουν αναλάβει να εξειδικεύουν τις γενικές-κεντρικές πολιτικές για την 

ισότητα σε τοπικό επίπεδο και να εισηγούνται τις προτάσεις τους τόσο στα αρµόδια 

όργανα της Περιφέρειας, που σχεδιάζουν και εφαρµόζουν πολιτικές και µέτρα σε 

τοπικό επίπεδο, όσο και στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων. 

∆ράσεις της ΠΕΠΙΣ 

Όπως διαφαίνεται από τον ιδρυτικό τους νόµο, οι Π.ΕΠ.ΙΣ, είναι όργανα που 

εξειδικεύουν την κεντρική πολιτική για την ισότητα στην ανάλογη Περιφέρεια. Σαν 

τέτοια λειτούργησαν και κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο. Αυτό, όµως, 

που πρέπει να γίνει κατανοητό και πρέπει να εκτιµηθεί είναι ότι µε το Πρόγραµµα 

«Καλλικράτης», το θέµα της ισότητας των φύλων διασυνδέεται µε την ανάπτυξη, 

καθώς αποδίδονται στις νέες Περιφέρειες µια σειρά από καίριες αναπτυξιακές 

αρµοδιότητες, οι οποίες ασκούνταν είτε από τις αποκεντρωµένες διοικήσεις είτε από 

την Κεντρική Κυβέρνηση. Σε όλες αυτές τις αναπτυξιακές δυνατότητες το 

Πρόγραµµα «Καλλικράτης», προβλέπει ότι η διάσταση του φύλου θα πρέπει να είναι 

παρούσα ως αποτελεσµατικό εργαλείο ανάπτυξης και προόδου προς όφελος όλων 

(περιφέρειας, τοπικής κοινωνίας, γυναικών/ανδρών, εθνικής/κυβερνητικής 

πολιτικής). Κατά συνέπεια η διάσταση του φύλου στις Περιφέρειες πρέπει να 
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βασίζεται στους ακόλουθους δύο κύριους άξονες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

πριν από κάθε σχεδιασµό που θα αφορά στην ένταξη της διάστασης του φύλου στις 

πολιτικές της Περιφέρειας: 

1. Τη γνώση και την ικανότητα συστηµατικής ανάλυσης των περιφερειακών 

αναπτυξιακών δυνατοτήτων και κυρίως των αδύναµων σηµείων που δυσχεραίνουν 

την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στην αναπτυξιακή προοπτική της 

Περιφέρειας.  

2. Τη συµβολή στη διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου στρατηγικού 

προγραµµατισµού, που θα εξειδικεύει τους παραπάνω γενικούς στόχους σε 

επιµέρους δράσεις και στόχους. Οι διαδικασίες διαµόρφωσης και υλοποίησης 

Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφέρειας,  του µεσοχρόνιου, ετήσιου και 

πενταετούς προγράµµατος δράσης αποτελούν κρίσιµες λειτουργίες προς την 

κατεύθυνση αυτή.  

Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι, στο επιχειρησιακό πρόγραµµα της Περιφέρειας η 

διάσταση του φύλου πρέπει επίσης να είναι ορατή και να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη. 

Η διαδικασία ενσωµάτωσης του φύλου στον Περιφερειακό σχεδιασµό απαιτεί κυρίως: 

α)  την προσπάθεια εξισορρόπησης των επιµέρους σχεδίων ένταξης του φύλου 

µε τους αντίστοιχους διαθέσιµους πόρους της Περιφέρειας,  

β)  τον συντονισµό και την ευθυγράµµιση της τοπικής αναπτυξιακής 

προσπάθειας µε τους αντίστοιχους στόχους που τίθενται σε περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο, 

γ)  την ευαισθητοποίηση του κοινού,  

δ)  τον διαρκή έλεγχο και τη συστηµατική προσπάθεια ενσωµάτωσης των 

επιµέρους δράσεων της Περιφέρειας στον συνολικό αναπτυξιακό προγραµµατισµό, 

καθώς και το συντονισµό µε άλλες τοµεακές πολιτικές της Περιφέρειας. 
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Η ένταξη της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) σε όλα τα στάδια 

σχεδιασµού υλοποίησης και αξιολόγησης του Περιφερειακού Σχεδίου Ανάπτυξης, 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων µε 

γνώµονα την αειφόρο και βιώσιµη ανάπτυξη της Περιφέρειας. 

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκαν οµόφωνα από τα µέλη της 

Επιτροπής οι προτάσεις του Περιφερειάρχη Κωνσταντίνου Μπακογιάννη και 

Προέδρου της παρούσας Επιτροπής. 

Την 14η ∆εκεµβρίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των Περιφερειακών 

Επιτροπών, στο κτίριο επί της Λεωφόρου Καλυβίων αριθµ. 2 στη Λαµία έλαβε χώρα 

η συνεδρίαση της εν λόγω Περιφερειακής Επιτροπής. Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος 

τηw Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας Φανή Παπαθωµά, αφού διαπίστωσε 

την ύπαρξη της απαρτίας, προχώρησε στην κήρυξη της έναρξης των εργασιών της 

Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας, αναπτύσσοντας και τα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης. Στη συνεδρίαση παρίστατο η Αντιδήµαρχος Λαµιέων κα Αργύρη και µέλη 

του Συµβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων βίας του ∆ήµου 

Θηβαίων. 

Πλέον συγκεκριµένα, οµόφωνα τα µέλη της επιτροπής στήριξαν τις Προτάσεις για 

βελτίωση, την ενίσχυση και την εφαρµογή της Νοµοθεσίας για την προώθηση των 

δικαιωµάτων της Άγαµης Μητέρας/Μονογονεϊκής Οικογένειας, καθώς και 

κωδικοποίηση και αξιολόγηση της ισχύουσας νοµοθεσίας στον τοµέα της ισότητας 

των φύλων µε την πρόσθετη πρόταση εκ των µελών της Επιτροπής να γίνουν οι 

απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να εισαχθεί στη Βουλή µε τη µορφή νοµοσχεδίου. 

Οµόφωνα τα µέλη της Περιφερειακής Επιτροπής ενέκριναν και τις 

προτάσεις για την βελτίωση της θέσης των αντρών, µε έµφαση στην ανισότητα που 

υφίστανται σε συγκεκριµένους τοµείς, όπως η επιµέλεια ανηλίκων  τέκνων και της 

εξεύρεσης σχετικών συλλόγων-σωµατείων και συνεργασίας µε αυτούς, οι οποίες 

συνίστανται στη διεξαγωγή σεµιναρίου σχετικού µε την ενηµέρωση των ανδρών 

γονέων σε θέµατα διαπαιδαγώγησης των τέκνων τους µε τη συνδροµή ψυχολόγων 
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και νοµικών και την έρευνα συλλόγων σχετικών µε τη διεκδίκηση επιµέλειας 

ανηλίκων τέκνων και τη δηµιουργία συνδέσµου αυτών. 

Ακολούθως, η Επιτροπή ψήφισε οµόφωνα την Πρόταση για την Προώθηση 

της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας και της θέσης της Γυναίκας στην Εργασία-

εξισορρόπηση επαγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής, που συνίσταται στην πιλοτική 

δηµιουργία της «υπηρεσία µιας στάσης», στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, τη Λαµία, η οποία σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς που 

δραστηριοποιούνται σε θέµατα συµβουλευτικής για την απασχόληση και τη γυναικεία 

επιχειρηµατικότητα θα παρέχει εξατοµικευµένες υπηρεσίες συµβουλευτικής, 

ενηµέρωσης και κοινωνικής στήριξης γυναικών που επιθυµούν να υλοποιήσουν µια 

επιχειρηµατική ιδέα και την εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο οικονοµικών 

προγραµµάτων ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Μάλιστα, τα µέλη 

του Συµβουλευτικού Κέντρου ανέπτυξαν την παραπάνω πρόταση καθ’ ον τρόπο ώστε 

η συµβουλευτική επί της γυναικείας επιχειρηµατικότητας να στηρίζεται ως επί το 

πλείστον στην οπτική του φύλου, ενώ η Αναπληρώτρια Πρόεδρος Φανή Παπαθωµά, 

ενηµέρωσε το Σώµα ότι είναι εφικτή η επέκταση της «υπηρεσίας µιας στάσης» στις 

έδρες όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων δια µέσου της δηµιουργίας ειδικού 

τµήµατος γυναικείας επιχειρηµατικότητας στα γραφεία επιχειρηµατικότητας που 

λειτουργούν. 

Οµοίως, οµοφώνως υιοθέτησε το Σώµα τις προτάσεις για την προώθηση 

των δικαιωµάτων των γυναικών και ανήλικων κοριτσιών προσφύγων στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την ανάγκη παροχής επαρκούς πληροφόρησης των 

δικαιωµάτων των γυναικών και των παιδιών τους από το προσωπικό των κέντρων 

υποδοχής, την ειδική κατάρτιση σε θέµατα έµφυλων διακρίσεων για το προσωπικό 

του ασύλου, τις συνεντεύξεις των γυναικών - αιτούντων ασύλου να µη δίνονται 

παρουσία οικείων προσώπων, ώστε να µπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, την 

ύπαρξη ειδικών χώρων υποδοχής για τα παιδιά των γυναικών που αιτούνται άσυλο, 

την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, τη δυνατότητα πρόσβασης των 

γυναικών σε ιατρική και ψυχολογική φροντίδα, τη δυνατότητα πρόσβασης των 
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παιδιών σε δοµές εκπαίδευσης και εκµάθησης γλώσσας κατά τη διάρκεια παραµονής 

τους σε κέντρα υποδοχής. Στο παραπάνω σκεπτικό, προστέθηκε και η διεξαγωγή 

έρευνας για το καθεστώς προστασίας των προσφύγων κι αλλοδαπών εν γένει στο 

πλαίσιο του ν. 3500/2006 

Στο 5ο θέµα που συζητήθηκε, η αναπληρώτρια Πρόεδρος Φανή Παπαθωµά, 

εξέθεσε το εξειδικευµένο φαινόµενο της (σεξουαλικής) βίας που υφίστανται οι 

γυναίκες πολιτικού κι αφού ανέπτυξε το θέµα, οµόφωνα αποφασίστηκαν  η ανάπτυξη 

δράσεων επιµόρφωσης και ενδυνάµωσης των αιρετών γυναικών στην αυτοδιοίκηση 

µέσω σεµιναρίων, η ανάπτυξη δικτύωσης και ανταλλαγής πρακτικών των γυναικών 

που συµµετέχουν σε θεσµικά όργανα, πολιτιστικούς και άλλους συλλόγους και η 

διεξαγωγή έρευνας των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αιρετών γυναικών. 

Οµόφωνα αποφασίστηκε κατά την 8η Μαρτίου, Παγκόσµια Ηµέρα της 

Γυναίκας, η επίσκεψη της Περιφερειακής Αρχής στις γυναικείες Φυλακές στον 

Ελαιώνα µε την ταυτόχρονη διεξαγωγή συνεδρίου επ’ αφορµής της επίσκεψης, µε την 

επεξεργασία θεµάτων που αφορούν τη γυναίκα µε συλλόγους από ολόκληρη της 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

Τέλος, αφού αποφασίστηκε οι συγκλήσεις και οι συνεδριάσεις της Επιτροπής 

να διεξάγονται κάθε τρίµηνο, η αναπληρώτρια Πρόεδρος της Περιφερειακής 

Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Φανή Παπαθωµά, Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας 

κήρυξε το τέλος της συνεδρίασης. 

 

 

 

  

 

  

 


