
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/29-07-2016 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Συνεδρίασε σήµερα 29 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Περιφερειακού 

Συµβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, έπειτα από την αριθ. πρωτ. οικ. 67728/596/25-7-2016 

πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριµάνη µε τα εξής θέµατα στην 

ηµερήσια διάταξη. 

1. Έγκριση πρακτικών προηγούµενης συνεδρίασης. 

2. Ενηµέρωση για την συνάντηση των µελών Π.ΕΠ.ΙΣ. όλων των Περιφερειών, την οποία 

διοργάνωσε η Ένωση Περιφερειών στην Αθήνα στις 8 Ιουλίου 2016. 

3. Ενηµέρωση για την εξέλιξη της διοργάνωσης ηµερίδας σχετικής µε προγράµµατα 

αγροτικά και την γυναικεία επιχειρηµατικότητα στην Άρτα σε συνεργασία µε τα 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων (γρ. Γεν. Γραµµατέα) 

και τον Θεµατικό Αντ/χη κ. Κατέρη, και β) προγραµµατισµός επισκέψεως της Π.ΕΠ.ΙΣ. 

στους χώρους που δραστηριοποιούνται γυναίκες, συνεταιρισµοί, αγροτικές επιχειρήσεις 

στην Ήπειρο και προβολή αυτών κλπ. 

4. Ενηµέρωση των µελών για την ενεργοποίηση των δράσεων αναφορικά µε την 

ευαισθητοποίηση για τα θέµατα ισότητας στην εκπαίδευση. 

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. Γιάννα Γεωργούλη, δηµοτική σύµβουλος Ζίτσας, εκπρόσωπος της ΠΕ∆ Ιωαννίνων. 

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

Στην συνεδρίαση επίσης συµµετείχαν η κα Πόπη Στεφανίδη, αναπληρωµατικό µέλος της 

ΠΕΠΙΣ, η κα ∆έσποινα Καµπούρη, προϊσταµένη της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας 

Περιφέρειας Ηπείρου, η κα Αριστέα Χρήστου και η κα Ιωάννα Τσούρη από τη ∆ιεύθυνση 

Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου, η κα ∆ήµητρα Φαρµάκη και 

η κα Ελένη Κωνσταντή εκ µέρους του Συµβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Ιωαννίνων.  

Γραµµατέας της Επιτροπής στη συνεδρίαση ήταν η κα Ευγενία Μπράτη. 



1. Επί του πρώτου θέµατος η Επιτροπή ενέκρινε τα µε αριθ. 3/3-6-2016 πρακτικά της 

προηγούµενης συνεδρίασης. 

2. Με την έναρξη της συνεδρίασης η κυρία Γιούλα Μητροκώστα, ενηµέρωσε τα µέλη της 

επιτροπής για την πρόσκληση που εστάλη στην επιτροπή για τη συµµετοχή της στη 

συνάντηση εργασίας, την οποία οργάνωσε το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της Ένωσης 

Περιφερειών και στην οποία η ΠΕΠΙΣ Ηπείρου δεν κατάφερε να συµµετάσχει λόγω 

σύµπτωσης της ηµεροµηνίας µε την συνεδρίαση επιτροπών στην Περιφέρεια Ηπείρου. Στα 

µέλη διανεµήθηκε αντίγραφο του δελτίου τύπου, το οποίο εξέδωσε η ΕΝΠΕ, ενώ εκφράστηκε 

η επιθυµία για τη συµµετοχή σε επόµενη συνάντηση.   

3. Η κα Μητροκώστα ενηµέρωσε την Επιτροπή για την διοργάνωση δράσεων σε συνεργασία 

µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων για 

την ενηµέρωση, και ευαισθητοποίηση των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισµών. Ως πρώτη 

δράση προτάθηκε η οργάνωση ηµερίδας στα Ιωάννινα ή στην Άρτα. Οι συµµετέχουσες 

εκπρόσωποι της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας, κατέθεσαν καταστάσεις µε ονόµατα 

αγροτισσών από διάφορους κλάδους της αγροτικής παραγωγής, οι οποίες αφορούν στην 

Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων. Η Επιτροπή θα αποστείλει άµεσα σε όλες τις 

περιφερειακές ενότητες επιστολές για την κατάρτιση καταστάσεων µε ενδιαφερόµενους που 

θα συµµετάσχουν στις ενηµερωτικές ηµερίδες που θα διοργανωθούν. Τέλος η Επιτροπή 

συµφώνησε να αποσταλούν προσκλήσεις στην Γενική Γραµµατέα Ισότητας των Φύλων κα 

Φωτεινή Κούβελα, και την Σύµβουλο του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης κα Ελένη Τσιοµίδου, προκειµένου να προσδιορίσουν τη διαθεσιµότητά τους για 

τη συµµετοχή τους στις ηµερίδες ως οµιλήτριες.     

4. Το επόµενο θέµα τα οποίο συζητήθηκε από την Επιτροπή αφορούσε στην υλοποίηση 

δράσεων Ισότητας στην εκπαίδευση και συγκεκριµένα στις τρεις τελευταίες τάξεις του 

Λυκείου. Η δράση έχει συζητηθεί και έχει γίνει ήδη δεκτή από την Επιτροπή Κοινωνικών 

Θεµάτων, ενώ έχει επίσης διασφαλισθεί η συνεργασία της ∆ιευθύντριας Περιφερειακής 

Εκπαίδευσης κας Αγγελικής Φωτεινού.   

5. 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 ∆εκέµβριο 2015, 



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

Ηπείρου 2014-2020.  

6. Τέλος τα µέλη ενηµερώθηκαν για το αφιέρωµα που προτίθεται το Γραφείο Ισότητας της 

Ένωσης Περιφερειών να δηµοσιεύσει, µέσω του µηνιαίου ηλεκτρονικού ενηµερωτικού 

τεύχους (newsletter), για τις δράσεις της Επιτροπής στην Περιφέρεια Ηπείρου. Η δηµοσίευση 

θα γίνει στο τεύχος Ιουλίου και η δηµοσίευση αναµένεται την πρώτη ηµέρα του Αυγούστου 

2016, µε ένα εκτενές αφιέρωµα στις δράσεις της Π.ΕΠ.ΙΣ. Ηπείρου. 

  

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 
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