
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/26-5-2015 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Συνεδρίασε σήµερα 26 Μαΐου 2015 και ώρα 12:30 στην αίθουσα του Περιφερειακού 

Συµβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, έπειτα από την αριθ. πρωτ. οικ. 54767/445/19-

5-2015 πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριµάνη µε τα εξής 

θέµατα στην ηµερήσια διάταξη. 

1. Ενηµέρωση των νέων µελών για τον ρόλο της Επιτροπής και τις αρµοδιότητές της. 

2. Ενηµέρωση από τον ανάδοχο (TREK CONSULTING) για την υλοποίηση του 

έργου «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήµατος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων 

(Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και ∆ήµους της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-

∆υτικής Μακεδονίας» 

3. Ενηµέρωση από εκπροσώπους του Συµβουλευτικού Κέντρων Γυναικών 

Ιωαννίνων.  

Σηµειώνεται ότι η ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, µε βάση την ανωτέρω 

πρόσκληση του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα 

ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε 

στην ιστοσελίδα  (www.php.gov.gr).  

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:  

Α. Ο Αν Πρόεδρος Οδυσσέας Πότσης, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος 

προέδρευσε της συνεδρίασης,  

Β. Τα µέλη: 

1. Γιούλα Μητροκώστα, Περιφερειακή Σύµβουλος,  

2. Ροζίνα Βαβέτση, αντιδήµαρχος  ∆ήµου Ν. Σκουφά εκπρόσωπος της Περιφερειακής 

Ένωσης ∆ήµων Ηπείρου, και η αναπληρώτριά της κα Γιαννούλα Γεωργούλη, 

δηµοτική σύµβουλος ∆ήµου Ζίτσας,  

3. Κωνσταντίνα Θεοδώρου, εκπρόσωπος του Γυναικείου Συνεταιρισµού Ηπείρου 

«Γης», και η αναπληρώτριά της κα Πόπη Στεφανίδη εκπρόσωπος της ΧΕΝ 

Ιωαννίνων και  

4. Ελένη Μαραγκουδάκη, εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των 

Φύλων. 

Στην συνεδρίαση επίσης συµµετείχαν η κα ∆έσποινα Καµπούρη, προϊσταµένη της 

∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας Περιφέρειας Ηπείρου και η κα Βασιλική Γεωργάκη εκ 

µέρους της ∆/νσης ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, η κα Ελένη Παπαγεωργίου 

και η κα Ελένη Κωνσταντή εκ µέρους του Συµβουλευτικού Κέντρου Γυναικών 



Ιωαννίνων και η κα ∆ήµητρα Μαρκέτου η οποία εκπροσωπούσε την ανάδοχο εταιρία 

TREK CONSULTING AE.  

Γραµµατέας της Επιτροπής στη συνεδρίαση ήταν η κα Ευγενία Μπράτη. 

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλωσόρισε τα νέα µέλη 

και τους έδωσε το λόγο, προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις 

προσδοκίες τους από την συµµετοχή τους στην ΠΕΠΙΣ Ηπείρου. 

Εν συνεχεία ο λόγος δόθηκε στις εκπροσώπους του Συµβουλευτικού Κέντρου 

Ηπείρου, οι οποίες ανέλυσαν τις δραστηριότητες του Κέντρου, τα περιστατικά τα 

οποία αντιµετωπίζουν και το συµβουλευτικό ρόλο που έχουν αναλάβει, για την 

υποστήριξη των γυναικών που ζητούν τη βοήθεια του Συµβουλευτικού Κέντρου. 

Επίσης ανέφεραν τις δοµές υποστήριξης που λειτουργούν στην Ήπειρο και όλη τη 

χώρα και δέχθηκαν διευκρινιστικές ερωτήσεις.  

Τα µέλη της Επιτροπής ενηµερώθηκαν αναλυτικότερα για τις αρµοδιότητες της 

Επιτροπής και το ρόλο της. Μεταξύ άλλων τονίστηκε η θεσµοθετηµένη από τον Ν. 

3852/2010 (Ν. Καλλικράτη) συνεργασία της Επιτροπής µε το Συµβουλευτικό 

Κέντρο, προκειµένου να συµβάλλει στους σκοπούς του.  

Επιπλέον κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι η  προώθηση των πολιτικών ισότητας 

σε όλες τις πολιτικές της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η κυρία Μαρκέτου, η οποία εκπροσωπεί την ανάδοχο εταιρία  TREK 

CONSULTING, παρουσίασε στην Επιτροπή το Σχέδιο για την Εξειδίκευση του 

πρότυπου Συστήµατος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) σε Περιφέρειες και 

∆ήµους της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτ. Μακεδονίας και 

αναλυτικότερα τις προτεινόµενες κατευθύνσεις παρεµβάσεων/δράσεων για την 

Περιφέρεια που αφορούν στην οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση, τη βία κατά 

των γυναικών, την εκπαίδευση και δια βίου µάθηση, την καταπολέµηση έµφυλων 

στερεοτύπων, πολλαπλές διακρίσεις ή αποκλεισµούς, την πολιτική συµµετοχή και 

προώθηση γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στην Κοινωνία των Πολιτών. 

Τα µέλη έθεσαν ερωτήµατα προς την κα Μαρκέτου αναφορικά µε τις παραµέτρους  

υλοποίησης του έργου. 

Το Σχέδιο Ένταξης της Ισότητας, παραδοτέο του έργου, πρέπει, όπως τόνισε η κα 

Μαρκέτου, να εγκριθεί και από την Περιφέρεια Ηπείρου. Στο σηµείο αυτό τα µέλη, 

κατέθεσαν τις απόψεις τους για το κείµενο και επιφυλάχθηκαν για την συµπλήρωση 

και την τροποποίησή του, η οποία θα ακολουθούσε έπειτα από την ενδελεχή µελέτη 

του.  



Τέλος συζητήθηκε η µέχρι σήµερα πορεία του έργου από τα µέλη της Περιφερειακής 

Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, µε στόχο τη διαµόρφωση του τελικού πλαισίου 

Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ διατυπώθηκαν προτάσεις για την περαιτέρω ενεργοποίηση 

δράσεων δηµοσιότητας µέσω τηλεοπτικών εκποµπών και αναρτήσεων. 

  
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 
εξής: 
 
               Ο Αν. Πρόεδρος της Επιτροπής                                              Τα µέλη 
                         Οδυσσέας Πότσης 
Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Ηπείρου 
 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΡΑΤΗ 


