
  

Συνδιοργάνωση- Συντονισμός :
Ἱερὰ Μητρόπολη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς

Δημοτικὴ Ἑνότητα Φυλῆς - Συμβουλευτικὸ Κέντρο Γυναικῶν Δήμου Φυλῆς

Εἴσοδος ἐλεύθερη
Θὰ ἐπακολουθήσει 

συζήτηση

Παγκόσμια Ἡμέρα Ἐξάλειψης Βίας Κατὰ τῶν Γυναικῶν 
25η Νοεμβρίου

ΔΙΑΛΕΞΗ
Θέμα: «Βία κατὰ τῶν Γυναικῶν -

Ἕνα ἀθέατο Ἔγκλημα» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τὴν Κυριακή, 29η Ὀκτωβρίου 2017

Ἔναρξη: 19:00´ (7 μ.μ.)

Στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιᾶκος »
τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητας Φυλῆς, Πλατεῖα Φυλῆς

Θὰ ὁμιλήσει 
ἡ πρώην Γ. Γ. Ἰσότητας τῶν Φύλων κα Κόλλια Βάσω 

Θὰ προβληθῆ σχετικὸ video: «Τώρα Μιλάω. . .».

Ἀναφορὰ στὸ τοπικὸ «Συμβουλευτικὸ Κέντρο Δήμου Φυλῆς. . . 
Μία Δομὴ Διερεύνησης καὶ Ἐξισορρόπησης τῶν Γυναικείων Ἀναγκῶν»

ἀπὸ τὴν κα Βεοπούλου Βασιλική, Ψυχολόγο.
●

♦ Βιογραφικὸ τῆς Βάσως Κόλλια: ● Ἡ Βάσω Κόλλια εἶναι πολιτικὸς ἐπιστήμων μὲ μεταπτυχιακὲς 
σπουδὲς στὴν εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίηση (Essex University), πλούσιο ἐρευνητικὸ ἔργο, μακρὰ πολιτικὴ δράση σὲ 
διαφορετικοὺς τομεῖς δημοσίου ἐνδιαφέροντος καὶ πολυετῆ ἐπαγγελματικὴ ἐμπειρία στὸν ἰδιωτικὸ τομέα 
ὡς Σύμβουλος Διοίκησης μεγάλων, ἐγχώριων καὶ διεθνῶν  Ἐπιχειρήσεων. ● Εἶναι μέλος τῆς  ’Επιτροπῆς Ἀπα-
σχόλησης τοῦ  Ἑλληνο-Αμερικανικοῦ  Ἐπιμελητηρίου, τῆς  Ἐπιτροπῆς «Ἀθλητισμὸς καὶ Γυναίκα» τῆς  Ἑλλη-
νικῆς  Ὀλυμπιακῆς  Ἐπιτροπῆς, τῆς Διοικούσας  Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων τοῦ  Ἐκκλησιαστικοῦ  Ἱδρύ-
ματος Νεότητας καὶ Οἰκογένειας τῆς  Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ 
Σώματος  Ἑλλήνων Προσκόπων. ● Συνιδρύτρια καὶ  Ἐπὶ Κεφαλῆς τοῦ Restart Greece. ● Κατεῖχε τὴν θέση τῆς 
Γενικῆς Γραμματέως  Ἰσότητας τῶν Φύλων τοῦ  Ὑπουργείου  Ἐσωτερικῶν. ● Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θητείας 
της (2013-2015), σχεδίασε καὶ ὑλοποίησε τὴν «Ψηφιακὴ Συμμαχία γιὰ τὴν Γυναικεία Ἀπασχόληση». ● Γιὰ 
τὴν δράση της αὐτή, ἡ ὁποία, ὡς καλὴ πρακτική, υἱοθετήθηκε ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ  Ἐπιτροπή, βραβεύθηκε 
σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2014 ἀπὸ τὸ World Information Technology and Services Alliance 
(WITSA), στὴν πόλη Γκουανταλαχάρα τοῦ Μεξικό. ● Στὰ ἔργα ποὺ ὁλοκλήρωσε μὲ τὴν ἰδιότητα τῆς Γενικῆς 
Γραμματέως  Ἰσότητας, συγκαταλέγεται ἡ περάτωση δικτύου δομῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς βίας κατὰ 
τῶν γυναικῶν, μὲ κέντρα σὲ ὅλη τὴν  Ἑλλάδα καὶ ὁ σχεδιασμὸς ἐθνικοῦ ἐπιχειρησιακοῦ προγράμματος γιὰ 
τὴν Ἰσότητα τῶν Φύλων κατὰ τὴν προγραμματικὴ περίοδο 2014-2020. ● Παράλληλα, οἱ πολιτικὲς πρωτο-
βουλίες ποὺ ἀνέλαβε καὶ οἱ δράσεις ποὺ ὑλοποίησε στὸ πλαίσιο τῆς  Ἑλληνικῆς Προεδρίας τοῦ Συμβουλίου 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς  Ἕνωσης ἀποτελοῦν σημεῖο ἀναφορᾶς καὶ ὁδηγὸ καλῆς πρακτικῆς σὲ θέματα ἰσότητας τῶν 
φύλων γιὰ τὶς προεδρίες τοῦ Συμβουλίου τῆς ΕΕ. ●  Ἐπίσης διετέλεσε Γενικὴ Γραμματέας Νέας Γενιᾶς τοῦ 
῾Υπουργείου  Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων (2004-2007). ● Τὸ ἔργο της, πλούσιο καὶ πολυσχιδές, 
περιλαμβάνει, μεταξὺ ἄλλων, τὴν θεσμοθέτηση τῆς σύστασης καὶ λειτουργίας τῶν τοπικῶν συμβουλίων 
νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν) σὲ ὅλους τοὺς δήμους τῆς χώρας, διασφαλίζοντας τὴν δραστηριοποίηση τῶν νέων στὰ 
τοπικὰ κοινά, ἐπιτυγχάνοντας, παράλληλα, τὴν ἐξάπλωση τῶν δηµοκρατικῶν ἀρχῶν. ● Ὑπὸ τὴν ἡγεσία 
της σχεδιάστηκε καὶ ἐπετεύχθη ἡ διεύρυνση, σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς νομοὺς τῆς χώρας, τῶν θυρίδων 
νεανικῆς ἐπιχειρηματικότητας γιὰ τὴν στήριξη τῶν νέων ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ δραστηριοποιηθοῦν ἐπιχειρημα-
τικά. ● Ἐμπνεύστηκε καὶ ἵδρυσε, ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, τὸ  
Ἰνστιτοῦτο Νεολαίας. ● Μετρᾶ πολλὲς διακρίσεις γιὰ τὸ ἔργο της ἀπὸ διεθνεῖς, εὐρωπαϊκοὺς καὶ ἐθνικοὺς 
ὀργανισμοὺς καὶ φορεῖς. ● Ἀρθρογραφεῖ στὸν ἡμερήσιο καὶ περιοδικὸ τύπο. 


