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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 22 Νοεμβρίου 2017, ώρα 18.00  

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο ΑΙΓΑΛΕΩ 

 

Αγαπητές-οί , μέλη και φίλες-οι  του συνδέσμου μας, 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε σε ειδική εκδήλωση 

με θέμα:  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

Σύγχρονες προσεγγίσεις και αποφάσεις πολιτικών για την υγεία 

 

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017, ώρα 18.00  

 

Αίθουσα   Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο ΑΙΓΑΛΕΩ 

(επί της Ιεράς Οδού, ακριβώς στη Στάση ΜΕΤΡΟ: ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) 

 

Την εκδήλωση –συζήτηση θα τιμήσουν, ως ομιλήτριες, προβεβλημένες 

γυναίκες από το χώρο της πολιτικής και της επιστήμης, που διακρίνονται 

για το έργο και την προσφορά τους στον ευαίσθητο και κρίσιμο τομέα της 

υγείας.  
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Αναλυτικά,  το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής: 

 Στην εκδήλωση θα προεδρεύει ως Συντονίστρια: 

 η Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Β Αθηνών ΣΥΡΙΖΑ, Αντιπρόεδρος 

του ΠΟΛ.ΣΥΝΔ.ΓΥΝ, η οποία θα παρουσιάσει τις βασικές θέσεις του 

Συνδέσμου, εκπροσωπώντας τη Διοίκηση μας.  

 Εκ μέρους της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ομιλήτρια: 

 η Αμαλία Σαρρή, Νομικός, Στέλεχος της Γραμματείας  στο 

τμήμα  Υλοποίησης και παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας. 

 Ομιλήτρια:  Όλγα Ιορδανίδου Διοικήτρια 2ης ΥΠΕ- Ιατρός Εντατικολόγος 

 Ομιλήτρια: Ιωάννα Σχοινά, Ιατρός Πυρηνικής Ιατρικής, μέλος 

Εξελεγκτικής .Επιτροπής ΠΟΛ.ΣΥΝΔ.ΓΥΝ. 

 Ομιλία  για τις ευρωπαϊκές πολιτικές Υγείας: Άννα Καραμάνου, 

Αντιπρόεδρος  ΠΣΓ, πρώην Ευρωβουλευτής- Πρόεδρος  Επιτροπής 

Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  για την ισότητα  και τα δικαιώματα των 

Γυναικών. 

 Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει στην έναρξη των εργασιών 

 ο οικοδεσπότης, Δήμαρχος Αιγάλεω ΔΗΜ.ΜΠΙΡΜΠΑΣ. 

 

Η νέα μας αυτή εκδήλωση εντάσσεται  στο πλαίσιο των τακτικών 

συναντήσεων μας, αφιερωμένων  σε διάφορες θεματικές ενότητες, τις οποίες  

συνεχίζουμε με συνέπεια, για  τα μέλη μας και τις φίλες-φίλους του 

συνδέσμου.  

Αξιοποιούμε και υπηρετούμε, με τις δράσεις αυτές, το βασικό καταστατικό 

σκοπό του συνδέσμου «..για την προώθηση και εφαρμογή των ίσων 

ευκαιριών και για τα δυο φύλα σε όλους τους τομείς της οικονομικής, 

κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής, με έμφαση στην ισόρροπη 

συμμετοχή ανδρών γυναικών σε όλους τους δημοκρατικούς θεσμούς..». 

Ειδικότερα, με την εν λόγω εκδήλωση προσδοκούμε να φωτίσουμε τη 

γυναικεία οπτική των πολιτικών υγείας, την κατάσταση των γυναικών ως  

αποδεκτών  των διαφόρων πολιτικών υγείας, αλλά επίσης να διερευνήσουμε   

πώς οι γυναίκες, που συμμετέχουν στα κέντρα αποφάσεων, ενεργούν στο 

σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων για την υγεία.  



3 
 

 

 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

Είμαστε βέβαιες ότι θα αγκαλιάσετε αυτή μας την πρωτοβουλία, που επιχειρεί 

να εξετάσει ένα από τα πιο βασικά θέματα της προσωπικής και κοινωνικής 

ζωής των γυναικών και θα ανταποκριθείτε με την ενεργό συμμετοχή σας. 

Σας περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΓ ΠΣΓ 

Η Πρόεδρος                  Η Γεν. Γραμματέας 

                        Ζέττα Μ.Μακρή                     Έφη Μπέκου 

 

 

 

 

 

 


