
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/06-02-2017 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Συνεδρίασε σήμερα 6 Φεβρουαβρίου 2017 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, έπειτα από την αριθ. πρωτ. οικ. 8056/66/01-02-2017 

πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη με τα εξής θέματα στην 

ημερήσια διάταξη. 

1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 

2. Ενημέρωση των μελών από την εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στην 

ΠΕΠΙΣ κα Ελένη Μαραγκουδάκη για την συνάντηση των εκπροσώπων όλων των ΠΕΠΙΣ στη 

Γ.Γ.Ι.Φ.  

3. Ενημέρωση των μελών από την κα Κωνσταντίνα Θεοδώρου για την εκδήλωση-αφιέρωμα στους 

Γυναικείους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 10-11 

Δεκεμβρίου 2016. 

4. Ενημέρωση των μελών και επεξεργασία του σχεδίου δράσης για την ευαισθητοποίηση των 

μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα θέματα ισότητας. 

5. Ενημέρωση από εκπροσώπους των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών Ηπείρου.  

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. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα, Περιφερειακή Σύμβουλος,  

2. Ελένη Μαραγκουδάκη, εκπρόσωπος της Γ.Γ.Ι.Φ. 

3. Σταυρούλα Μπραΐμη-Μπότση, δήμαρχος Σουλίου, εκπρόσωπος της ΠΕΔ Ιωαννίνων. 

4. Κωνσταντίνα Θεοδώρου, εκπρόσωπος του συνεταιρισμού «ΓΗΣ» Ιωαννίνων.  

Στην συνεδρίαση επίσης συμμετείχαν η κα Νικηφόρου Αναστασία, αναπληρωματικό μέλος 

της ΠΕΠΙΣ, η κα Ευαγγελία Πανάγου και η κα Δήμητρα Φαρμάκη εκ μέρους του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Ιωαννίνων, η κα Αγγελική Φωτεινού, Περιφερειακή 

Διευθύντρια Εκπαίδευσης και η Βασιλική Μαρνέλη εκ μέρους της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης εκπαίδευσης και η κα Πολυξένη Παπαχρήστου, εκπαιδευτικός πρών σχολική 

σύμβουλος. 

Γραμματέας της Επιτροπής στη συνεδρίαση ήταν η κα Ευγενία Μπράτη. 

http://www.php.gov.gr/


1. Επί του πρώτου θέματος η Επιτροπή ενέκρινε τα με αριθ. 5/31-10-2016 πρακτικά της 

προηγούμενης συνεδρίασης. 

2. Η κα Γιούλα Μητροκώστα καλωσόρισε το νέο μέλος της Επιτροπής κα Σταυρούλα 

Μπραΐμη-Μπότση, δήμαρχο Σουλίου και την ευχαρίστησε για την παρουσία της και τη 

συμμετοχή της στην Π.ΕΠ.ΙΣ. 

3. Εν συνεχεία το λόγο έλαβε η κα Ελένη Μαραγκουδάκη, η οποία ενημέρωσε τα μέλη για 

μία εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Κωστής Παλαμάς» για τον 

«Σεξισμό στη Γλώσσα», με αναφορές στην διπλή αναγραφή και των δύο φύλων αλλά και 

στην επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων και πώς να αποφεύγεται ο σεξισμός στη 

γλώσσα. Ήδη έχει αναρτηθεί στη Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικός οδηγός, ο οποίος εκπονήθηκε από την κα 

Μαρία Γκασούκα. 

Επίσης ενημέρωσε τα μέλη για την συνάντηση των κατά τόπους εκπροσώπων της Γ.Γ.Ι.Φ. 

στις ΠΕΠΙΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Επρόκειτο για μια εθιμοτυπική 

συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων και ενημέρωσης για τις δραστηριότητες των 

Περιφερειών. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου αναφέρθηκε ότι παρουσιάζει αξιόλογη δραστηριότητα, ενώ στην 

Κομοτηνή παρουσιάζονται πολλές αντιστάσεις. Η Περιφέρεια Αττικής είναι αρκετά 

δραστήρια. Παρατηρείται από όλους, ότι το ενδιαφέρον του κοινού για τα θέματα ισότητας 

είναι μειωμένο, διότι θεωρούν ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί.  

Η κα Μαραγκουδάκη ενημέρωσε για τη συνεργασία των Συμβουλευτικών Κέντρων για το 

θέμα των Γυναικών Προσφύγων, με την διοργάνωση επισκέψεων στο Θησείο, σε μουσεία και 

αρχαιολογικούς χώρους στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης γα την Ισότητα των Φύλων 

της Γ.Γ.Ι.Φ. Επίσης τέθηκαν ζητήματα άρσης των στερεοτύπων.  

Στις 9 Μαρτίου 2017 η Περιφέρεια Αττικής προγραμματίζει τη διοργάνωση συνεδρίου με 

θέμα: «Φύλο και Τοπική Αυτοδιοίκηση». 

3. Το λόγο ακολούθως έλαβε η Δήμαρχος Σουλίου επισημαίνοντας τη μη αναγραφή του 

μητρωνύμου ως «μη απαραίτητο», ενώ έθεσε τα ζήτημα της συμμετοχής των αντρών στις 

επιτροπές που ασχολούνται με ζητήματα ισότητας. Ζήτησε να συγκεντρωθούν, με 

πρωτοβουλία της Περιφέρειας και της Γ.Γ.Ι.Φ. οι εκλεγμένες γυναίκες, ενώ σημείωσε ότι είχε 

γίνει στο παρελθόν μία αξιόλογη εκδήλωση υποψηφίων και εκλεγμένων. Επίσης για την 

εκπαίδευση θεωρεί ότι αποτελεί το πιο σημαντικό θέμα για όλες τις βαθμίδες. 

4. Η κα Γιούλα Μητροκώστα, λαμβάνοντας το λόγο, επισήμανε ότι είναι δύσκολη η 

ενασχόληση με τα κοινά και ότι χρειάζεται αφύπνιση συνειδήσεων για δραστηριοποίηση. 

5. Η κα Αγγελική Φωτεινού, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, έλαβε το λόγο και 

σημείωσε ότι στην εκπαίδευση η ανισότητα των φύλων πρέπει να καταπολεμηθεί. Από τους 

13 περιφερειακούς διευθυντές μόνο δύο είναι γυναίκες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Λίγες 



γυναίκες βρίσκονται σε θέση ευθύνης και λίγες τη διεκδικούν μολονότι πολλές γυναίκες 

ασχολούνται με την εκπαίδευση. Δεν γίνονται αιτήσεις από γυναίκες για τη συμμετοχή τους 

στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. 

Έκανε λόγο για το «Κρυφό Πρόγραμμα» και επίσης ότι το παράδειγμα αποτελεί την πιο 

αποτελεσματική μορφή μάθησης. Ανέφερε τέλος την υλοποίηση του «Θεματικών 

Εβδομάδων» από το Υπουργείο Παιδείας, με θέματα, μεταξύ άλλων, για τις έμφυλες 

ταυτότητες και τη θέση των Φύλων. 

Η κα Γιούλα Μητροκώστα πρότεινε να ενταχθούν κάτω από το πρόγραμμα «ομπρέλα» του 

Υπουργείου Παιδείας και οι δράσεις στην εκπαίδευση που είχε ήδη εξαγγείλει η ΠΕΠΙΣ σε 

προηγούμενες συνεδριάσεις της, στο οποίο να ενταχθούν και τα συμβουλευτικά κέντρα, ενώ 

η κα Φωτεινού συμφώνησε ότι τα ζητήματα αυτά αποτελούν σημαντικά μαθήματα για να 

συζητήσουν τα παιδιά. 

Αποτέλεσε θέμα προβληματισμού για το ποιοι θα μπορούσαν να μιλήσουν στα παιδιά, διότι 

θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικού αλλά χρειάζονται στήριξη για τη συζήτηση ευαίσθητων 

ζητημάτων όπως η κακοποίηση και το bullying. Ο κος Νικόπουλος έθεσε το θέμα της 

πρόσβασης στην εκπαίδευση και από τα προσφυγόπουλα. 

Η κα Φωτεινού σημείωσε ότι τα παιδιά υφίστανται πολλαπλή ανισότητα και επισήμανε τη 

δυσκολία των κοριτσιών να αποδεχθούν και να διεκδικήσουν ισότιμη σχέση στη μόρφωση, 

ενώ διαφοροποιούνται σε μαθήματα. 

Η κα Μητροκώστα δήλωσε ότι είναι πρωτεύουσας σημασίας η καταγραφή και ενημέρωση 

για τους πρόσφυγες. Πρόθεση μας είναι η συνδρομή και η αφύπνιση συνειδήσεων, και ως 

ΠΕΠΙΣ να ενεργήσουμε για την ισχυροποίηση της θέσης των γυναικών, τη βελτίωση της 

θέσης τους και της πρόσβασης στην υγεία και την εκπαίδευση. 

Εν συνεχεία το λόγο έλαβε η κα Αναστασία Νικηφόρου, η οποία περιέγραψε τις συνθήκες 

λειτουργίας της Δομής Στήριξης Προσφύγων στην Κόνιτσα και την υποδειγματική 

λειτουργία της, καθώς και για τη Δομή στα Δολιανά. Επεσήμανε τα προβλήματα που 

προκαλεί το φράγμα της γλώσσας και της θρησκείας και το γεγονός ότι τα κορίτσια δεν 

συμμετέχουν στο μάθημα της γυμναστικής (φαινόμενο το οποίο οφείλεται στα στερεότυπα). 

7. Η κα Θεοδώρου, εκπρόσωπους του γυναικείου συνεταιρισμού «ΓΗΣ», μίλησε για την 

εκδήλωση στην οποία συμμετείχε ο συνεταιρισμός με τη συνδρομή της Περιφέρειας 

Ηπείρου, ο οποίος οργανώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην 

Αθήνα. Επεσήμανε ότι δεν υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και ως εκ τούτου, δεν αποκομίστηκαν 

ιδιαίτερα οικονομικά κέρδη. 

8. Η κα Μητροκώστα εισηγήθηκε τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα την αγροτική ανάπτυξη 

στην Άρτα. 



Επίσης με αφορμή την 8η Μαρτίου την διοργάνωση ημερίδα των εκλεγμένων γυναικών με 

θέματα για την εκπαίδευση, για την ανταλλαγή απόψεων στο μεταναστευτικό. 

Να προωθηθεί η συνεργασία με ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, ενώ να αναπτυχεί και δίκτυο συνεργασίας 

με τις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας και άλλων Περιφερειών.  

6. Εν συνεχεία ο λόγος δόθηκε στις εκπροσώπους του Συμβουλευτικού Κέντρου Ιωαννίνων, 

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. Τέλος γνωστοποίησαν στα μέλη ότι το Συμβουλευτικό Κέντρο, το οποίο 

εντάσσεται στο δίκτυο υποστηρικτικών δομών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

βίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, από τον Δεκέμβριο 2015, 

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΠΕΠ 

Ηπείρου 2014-2020.  

 

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 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΡΑΤΗ 


