
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Ηπείρου συγκροτήθηκε τον 

Νοέμβριο του 2011, και λειτουργεί με την παρούσα σύνθεση από τον Μάιο του 2015. 

Στα μέλη της περιλαμβάνονται εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου ο 

Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης με αναπληρωτή του τον θεματικό 

Αντιπεριφερειάρχη κ. Οδυσσέα Πότση, οι περιφερειακοί σύμβουλοι κα Παναγιώτα 

(Γιούλα) Μητροκώστα και ο κ. Βασίλειος Γοργόλης αναπληρωτή της, από την Π.Ε.Δ. 

η κα Ροζίνα Βαβέτση, αντιδήμαρχος του Δήμου Ν. Σκουφά Άρτας με αναπληρώτριά 

την κα Γιαννούλα Γεωργούλη, δημοτική σύμβουλο του Δήμου Ζίτσας, ως 

εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων η κα Κωνσταντίνα Θεοδώρου από τον 

γυναικείο αγροτικό συνεταιρισμό «Γ.Η.Σ.» Ιωαννίνων, και η κα Πόπη Στεφανίδη από 

την   Χ.Ε.Ν. αναπληρώτριά της και από τη Γ.Γ.Ι.Φ. η κα Ελένη Μαραγκουδάκη με 

αναπληρώτριά της την κα Αναστασία Νικηφόρου. Από της συστάσεώς της η 

Επιτροπή επέδειξε ενδιαφέρον και δραστηριότητα στα θέματα ισότητας, με όρους 

άριστης συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αλλά και το 

Γραφείο Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών, στο νέο περιβάλλον που διαμορφώθηκε 

έπειτα από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας από τον Περιφερειάρχη 

Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη.  

Η Επιτροπή καθιέρωσε τη συστηματική συνεργασία με όλα τα Συμβουλευτικά 

Κέντρα κακοποιημένων γυναικών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Ηπείρου και δη 

το «Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ιωαννίνων», το «Κέντρο Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Αρταίων» και το «Συμβουλευτικό 

Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών Δήμου Πρέβεζας», τα οποία προσκαλούνται σε 

κάθε συνεδρίαση και ενημερώνουν τα μέλη της Επιτροπής αλλά και τους πολίτες της 

Ηπείρου. Η αξιόλογη αυτή συνεργασία αυτή, αποδείχθηκε επωφελής για όλους, και 

ιδιαίτερα για τις ωφελούμενες γυναίκες, οι οποίες ενημερώνονται διαρκώς για τη 

βοήθεια και υποστήριξη που μπορεί να τους παρασχεθεί, μέσω της προβολής των 

συνεδριάσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.  

Συνεδριάσεις Επιτροπής 

 Η Επιτροπή πραγματοποίησε το 2016 τρεις συνεδριάσεις, στις 3 Ιουνίου 2016, στις 

29 Ιουλίου 2016 και στις 31 Οκτωβρίου 2016 συντάσσοντας αντίστοιχα πρακτικά τα 

οποία είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου.  

        



 

Στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Οι προκλήσεις της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας απαιτούν την κινητοποίηση για 

την εξεύρεση λύσεων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Για το λόγο αυτό η 

Π.ΕΠ.ΙΣ. στοχεύει στη ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας με την 

υποστήριξη των αγροτικών γυναικείων συνεταιρισμών. Συμπεριλαμβάνοντας στη 

σύνθεσή της εκπρόσωπο του γυναικείου συνεταιρισμού «Γ.Η.Σ.» Κατσικάς 

Ιωαννίνων, ενός από τους ενεργητικότερους συνεταιρισμούς της Ηπείρου, συμμετέχει 

ενεργά στην προώθηση δράσεων που αφορούν στην ενίσχυση του ρόλου των 

γυναικών στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.  

Στις 30 Μαρτίου 2016 η ΠΕΠΙΣ συνδιοργάνωσε με την Διεύθυνση Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής συνάντηση της εκπροσώπου του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κας Ελένης Τσιομίδου με γυναικείους 

αγροτικούς συνεταιρισμούς, υπηρεσιακούς παράγοντες και ενδιαφερόμενους φορείς. 

Ήδη στα αποτέλεσμα της συνάντησης εντάσσεται η συγκέντρωση των απαντητικών 

σημειωμάτων στο ερωτηματολόγιο που προωθήθηκε σε όλους τους συνεταιρισμούς, 

οι οποίοι ενημερώνουν για τη δραστηριότητά τους, θέτουν τους προβληματισμούς 

τους και προτείνουν λύσεις.  

        

         

 

 

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ             ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                       ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                          ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ    

               ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                                                           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ  

                  ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σε συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας 

Ηπείρου, διοργανώνουν συνάντηση εκπροσώπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με γυναικείους αγροτικούς 

συνεταιρισμούς την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ., που θα λάβει χώρα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην 

Περιφέρεια Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 1, 45221, Ιωάννινα). 

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης της συνεργασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τη Γενική Γραμματεία 

Ισότητας των Φύλων για την υποβοήθηση του έργου των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών και την ενίσχυση γενικότερα της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας. 

     

 



Εκδηλώσεις-Ημερίδες 

1. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΠΕΠΙΣ με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς 

που εντάσσεται η συνδιοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Οι σύγχρονες Μορφές 

Οικογένειας», με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας-Παράρτημα Ιωαννίνων. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                   ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                                                                ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η Ένωση Γυναικών Ελλάδας-Παράρτημα Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας 

των Φύλων Περιφέρειας Ηπείρου, διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: 

«Οι Σύγχρονες Μορφές Οικογένειας» 

Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου, Ν.Ζέρβα 28-30 

  (εντός Στοάς Σάρκα, 2ος όροφος) 

                       Χαιρετισμοί:                                                              Εισηγήσεις:                       

 Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου       Ευάγγελος Παππάς, Ψυχίατρος 

 Άννα-Μαρία Μπακάλη, Πρόεδρος Ε.Γ.Ε                           Δέσποινα Καμπούρη, Κοινωνική Λειτουργός 

 Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα, Περιφερειακή Σύμβουλος Ηπείρου                                                                                                                

                                                         (Μέλος Π.ΕΠ.ΙΣ. Ηπείρου) 
Συμμετέχει το Θέατρο «Έκφραση»  

με αποσπάσματα από το θεατρικό έργο «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική» της Χρύσας Σπηλιώτη 

Συντονισμός: Ευγενία Μπράτη, Γραμματέας Π.ΕΠ.ΙΣ. Ηπείρου 

                                                                                                                                                                                       

      

                                                     

2. Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Ηπείρου, 

συμμετείχε για μία ακόμη χρονιά στην εκστρατεία της Παγκόσμιας Ημέρας για 

την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Στις 21 Νοεμβρίου η ΠΕΠΙΣ Ηπείρου 

σε συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας-Παράρτημα Ιωαννίνων, 

πραγματοποίησε ημερίδα-αφιέρωμα με θέμα «Γυναίκα και Πολύμορφη Βία: 

Διαστάσεις-Πρόληψη-Αντιμετώπιση». Η συμμετοχή των συμπολιτών μας ήταν 

μεγάλη, αποδεικνύοντας τον προβληματισμό τους και το ενδιαφέρον για 

ενημέρωση επί του θέματος. Οι ομιλητές, κα Ζέφη Δημαδάμα αντιπρόεδρος 

γυναικών του Ευρωπαϊκού σοσιαλιστικού κόμματος, η κα Αναστασία Γιογλή, 

πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, η κα Χριστίνα Παππά, 

ψυχίατρος, η κα Αθηνά Βαγγέλη, αστυνόμος, και οι δημοσιογράφοι Βίλιαν 

Στασινού και Βλάσης Ντόκας εκ μέρους των Μ.Μ.Ε., ενημέρωσαν έγκυρα και 

εμπεριστατωμένα τους παρευρισκόμενους για το παγκόσμιο πρόβλημα της βίας 

κατά των γυναικών, τις νομικές διαστάσεις, αλλά και τις δυνατότητες 

αντιμετώπισης των συνεπειών του.   

 

 



                                 

                           

 

Δημοσιότητα 

Οι δράσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας δημοσιεύθηκαν στο τεύχος 

Ιουλίου του Ενημερωτικού Φυλλαδίου (Newsletter), το οποίο συντάσσει μηνιαία το 

Γραφείο Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.  


