
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/07-04-2017 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Συνεδρίασε σήμερα 7 Απριλίου 2017 και ώρα 11:30 στην αίθουσα του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, έπειτα από την αριθ. πρωτ. οικ. 29538/295/04-04-

2017 πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη με τα εξής θέματα 

στην ημερήσια διάταξη. 

1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 

2. Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2016  

3. Ενημέρωση των μελών για την τροποποίηση συγκρότησης της Επιτροπής. 

4. Ενημέρωση από τη νέα αναπληρώτρια Πρόεδρο της ΠΕΠΙΣ Ηπείρου για τους στόχους και 

της επιδιώξεις της Επιτροπής για το νέο έτος. 

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. Η Αν. Πρόεδρος κα Παναγιώτα Μητροκώστα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης, η οποία 

προέδρευσε της συνεδρίασης,  

Β. Τα μέλη: 

1. Αναστασία Τάσιου-Σίμου, Περιφερειακή Σύμβουλος,  

2. Αναστασία Νικηφόρου, εκπρόσωπος της Γ.Γ.Ι.Φ. 

3. Πόπη Στεφανίδη, εκπρόσωπος της ΧΕΝ Ιωαννίνων.  

Γραμματέας της Επιτροπής στη συνεδρίαση ήταν η κα Ευγενία Μπράτη. 

1. Επί του πρώτου θέματος η Επιτροπή ενέκρινε τα με αριθ. 1/06-02-2017 πρακτικά της 

προηγούμενης συνεδρίασης. 

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

Τάσιου-Σίμου και την ευχαρίστησε για την παρουσία της και τη συμμετοχή της στην 

Π.ΕΠ.ΙΣ. 

Εν συνεχεία η κα Μητροκώστα ενημέρωσε τα μέλη για τις δράσεις τις Επιτροπής για το 

2016, κάνοντας έναν απολογισμού του έργου της. (Το κείμενο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

της Περιφέρειας και θα συνοδεύει τα πρακτικά της συνεδρίασης). 

Αναλυτικότερα αναφέρθηκαν οι εκδηλώσεις και οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν για την 

κακοποίηση της γυναίκας, τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, τη στήριξη των γυναικείων 

αγροτικών συνεταιρισμών και την εξάλειψη της βίας. 

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


Το 2016 προωθήθηκε η συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών, η οποία αφιέρωσε το τεύχος 

Ιουλίου στην Περιφέρεια Ηπείρου του ενημερωτικού δελτίου (newsletter), το οποίο εκδίδει. 

Η συνεργασία με τα Συμβουλευτικά Κέντρα είναι συνεχής. 

Πρότεινε τη σύνταξη πρόσκλησης προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την έναρξη 

μίας στενότερης συνεργασίας, λόγω γειτονίας, για κοινές δράσεις, αλλά και για κοινή 

συνεδρίαση. 

3. Η κα Αναστασία Τάσιου-Σίμου έλαβε τον λόγο και δήλωσε ότι είναι πολύ χαρούμενη για 

τη συμμετοχή της στην Επιτροπή, διότι έχει εμπειρία ως πρώην πρόεδρος της Νομαρχιακής 

Επιτροπής Ισότητας στην Άρτα. Τα αιτήματα αυτά είναι διαχρονικά, στην πράξη όμως οι 

διεκδικήσεις χρόνων αίρονται. Είναι απαραίτητη η ενημέρωση, διότι η γνώση είναι δύναμη 

και η συνεργασία θα φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

4. Η κα Αναστασία Νικηφόρου μίλησε για τη Δομή Υποστήριξης Εκπαίδευσης Προσφύγων, 

η οποία λειτουργεί υποδειγματικά στην Κόνιτσα. Επεσήμανε τα προβλήματα, τα οποία 

προκλήθηκαν από την κινητικότητα που παρατηρήθηκε το τελευταίο διάστημα, με την 

αποχώρηση προσφύγων, αλλά και το έλλειμμα ενημέρωσης που υπάρχει επί του ζητήματος. 

Στην Κόνιτσα δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα, και η τοπική κοινωνία συνεισέφερε στην 

δημιουργία των προϋποθέσεων για την σωστή λειτουργία της δομής. 

Στις 26 Απριλίου έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στο Μουσείο Αργυροτεχνίας από τη δομή 

της Κόνιτσας, και πρότεινε τη συμμετοχή και της ΠΕΠΙΣ με τη στήριξη της επίσκεψης, αλλά 

και την προσφορά κάποιου κεράσματος στους επισκέπτες και τις επισκέπτριες. 

5. Η κα Πόπη Στεφανίδη, λαμβάνοντας το λόγο, επεσήμανε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ 

των φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα ισότητας, όπως την ΠΕΠΙΣ και ΔΕΠΙΣ 

(Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων), αλλά και εθελοντικούς φορείς, ούτως ώστε να 

επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα στα θέματα της ευαισθητοποίησης. 

6. Η κα Μητροκώστα πρότεινε τέλος την διοργάνωση ημερίδας εργασίας, μέχρι τον Ιούνιο, 

με τη συμμετοχή αιρετών και υποψηφίων γυναικών, εθελοντικών οργανώσεων και της 

ΔΕΠΙΣ. 

Επίσης πρότεινε την επίσκεψη στο Μέκειο Ίδρυμα, για την ενημέρωση των δραστηριοτήτων 

του Ιδρύματος. 

7. Τα μέλη του Συμβουλευτικού Κέντρου Ιωαννίνων συμμετέχουν στη θεματική εβδομάδα 

του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Έμφυλες Ταυτότητες». Για το λόγο αυτό αναγνώστηκε 

κείμενο του Συμβουλευτικού Κέντρου Ιωαννίνων, στο οποίο αναλύθηκαν οι 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 αναφέρθηκαν οι δομές υποστήριξης που λειτουργούν στην Ήπειρο και όλη 

τη χώρα και δέχθηκαν διευκρινιστικές ερωτήσεις. Τέλος γνωστοποιήθηκε 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: 

 

               Η Αν. Πρόεδρος της Επιτροπής                                                   Τα μέλη 

                   Παναγιώτα Μητροκώστα 

 Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Ηπείρου 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΡΑΤΗ 


