
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/20-06-2017 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Συνεδρίασε σήµερα 20 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Περιφερειακού 

Συµβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, έπειτα από την αριθ. πρωτ. οικ. 55046/530/15-06-

2017 πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριµάνη µε τα εξής θέµατα 

στην ηµερήσια διάταξη. 

1. Έγκριση πρακτικών προηγούµενης συνεδρίασης. 

2. Προγραµµατισµός εκδηλώσεων της ΠΕΠΙΣ µε γυναικείους συλλόγους της Ηπείρου. 

Συνεργασία µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγ. Σπυρίδωνα Άρτας για την συνδιοργάνωση 

Εκδήλωσης.  

3. Προγραµµατισµός δράσεων στην εκπαίδευση αναφορικά µε θέµατα ισότητας και βίας, σε 

συνεργασία µε την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. 

4. Προγραµµατισµός επισκέψεων σε Γυναικείους Συνεταιρισµούς. 

5. ∆ιοργάνωση ηµερίδας το Σεπτέµβριο στην Άρτα, µε τη συµµετοχή γυναικών αιρετών και 

υποψηφίων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, µε θέµα την ενδυνάµωση της θέσης τους στα 

κέντρα λήψης των αποφάσεων και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

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

3. Σταυρούλα Μπραΐµη Μπότση, εκπρόσωπος της Π.Ε.∆. Ηπείρου 

Γ. Φορείς: 

1. Αγγελική Φωτεινού, διευθύντρια της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου, 

2. Βασιλική Μαρνέλη, από την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου 

3. Πολυξένη Παπαχρήστου, εκπαιδευτικός πρώην σχολική σύµβουλος. 

Γραµµατέας της Επιτροπής στη συνεδρίαση ήταν η κα Ευγενία Μπράτη. 

1. Επί του πρώτου θέµατος η Επιτροπή ενέκρινε τα µε αριθ. 2/07-04-2017 πρακτικά της 

προηγούµενης συνεδρίασης. 



2. Ακολούθησε συζήτηση για την διοργάνωση εκδηλώσεων µε γυναικείους συλλόγους.  

∆ιατυπώθηκε η πρόταση συνδιοργάνωσης µε τον σύλλογο Αγ. Σπυρίδωνα Άρτας εκδήλωσης 

γυναικολογικού περιεχοµένου στο σχολείο του Αγ. Σπυρίδωνα, µε την στήριξη της 

Επιτροπής. Τέθηκε και το ζήτηµα της σύνταξης µητρώου για την καταγραφή όλων των 

συλλόγων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη περιφέρεια Ηπείρου. 

Η κα Σίµου τόνισε ότι υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι δραστήριοι, ενώ η κα Μπραΐµη-Μπότση 

σηµείωσε ότι στο ∆ήµο Σουλίου γίνονται πάντα εκδηλώσεις για διάφορα θέµατα, ότι πρέπει 

να υπάρχει εξωστρέφεια και είναι µια ευκαιρία προς το σκοπό αυτό. 

Η κα Μαραγκουδάκη συµφώνησε µε την πρόταση, επισηµαίνοντας ότι το θέµα της ισότητας 

αφορά και στα δύο φύλα. Ζήτησε να γίνει και επαφή µε την αντικαρκινική εταιρία και να 

γίνει αναφορά και σε άλλα ιατρικά θέµατα. 

3. Αναφορικά µε τις δράσεις στην εκπαίδευση, η κα Μητροκώστα ζήτησε να γίνει µία 

κατάσταση σχολείων και οµιλητών. 

Η κα Πανάγου, από το Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ιωαννίνων ενηµέρωσε για τις 

δράσεις ενηµέρωσης που είχαν πραγµατοποιήσει, και τόνισε ότι ήταν πολύ δύσκολος ο 

προγραµµατισµός, (από τα µέσα Φεβρουαρίου, οπότε και ξεκίνησαν οι αιτήσεις καλύφθηκαν 

οι µισές από αυτές) και ότι παρουσιαζόταν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους µαθητές, οι οποίοι 

εξέφραζαν απορίες και συµµετείχαν σε διάλογο.  

Η κα Φωτεινού ενηµέρωσε ότι είναι και πρέπει να είναι ελεγχόµενο τι λέγεται στα σχολεία 

και ότι εξαρτάται σε ποια κλίµακα θέλουµε να αποτανθούµε, ότι πρεπει να υπάρχει εικόνα 

του υλικού και που απευθύνεται. Μία εβδοµάδα δεν είναι αρκετή, και επίσης ότι είναι 

αρµοδιότητα του Συλλόγου ∆ιδασκόντων. 

Η κα Μητροκώστα είπε ότι θα πρέπει να απευθυνθούν σε Γυµνάσια και Λύκεια, και η κα 

Φωτεινού ότι οι ενηµερώσεις θα πρέπει να γίνουν σε ώρα σχολείου µετά από απόφαση των 

Συλλόγων, και τη σύµφωνη γνώµη της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης. 

Η κα Παπαχρήστου τόνισε ότι πρέπει να είναι διαφορετική η προσέγγιση για να µην 

αλληλοκαλύπτονται. 

Η κα Μαραγκουδάκη λαµβάνοντας το λόγο είπε ότι η εκπαίδευση έχει καθοριστικό ρόλο 

στην προώθηση της Ισότητας των Φύλων. Πρέπει να γίνε προσπάθεια να προωθηθεί από 

όλους τους ∆ιευθυντές ακόµη και τους επιφυλακτικούς. 

Η κα Μητροκώστα πρότεινε να γίνει έγγραφο στην Περ. Εκπαίδευση περί τα τέλη 

Σεπτεµβρίου για την ενηµέρωση της δράσης, για τους οµιλητές και το θέµα. 

Η κα Φωτεινού αναφερόµενη σε ένα άλλο ζήτηµα, είπε ότι οι αιτήσεις γυναικών για τη θέση 

της διευθύντριας είναι 1/3 στην β/βάθµια και ¼ στην α/βάθµια. 

Ακολούθως έγινα αναφορά στα ποσοστά κακοποίησης και τις ανθρωποκτονίες µε αφορµή 

πρόσφατα γεγονότα της επικαιρότητας. 



Τέλος έγινε αναφορά για την εκδήλωση η οποία θα πραγµατοποιηθεί στα τέλη Σεπτεµβρίου 

στην Άρτα µε τη συµµετοχή γυναικών αιρετών και υποψηφίων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

µε θέµα την ενδυνάµωση της θέσης τους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, µε προσκεκληµένη την Γ.Γ.Ι.Φ. κα Φωτεινή Κούβελα, και η Επιτροπή 

επιφυλάχθηκε σε επόµενη συνεδρίαση να ρυθµίσει τις λεπτοµέρειες της εκδήλωσης. 

 

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 


