
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/31-01-2018 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Συνεδρίασε σήµερα 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00 στην αίθουσα 240 της Περιφέρειας 

Ηπείρου, έπειτα από την αριθ. πρωτ. οικ. 9862/127/26-1-2018 πρόσκληση του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριµάνη µε τα εξής θέµατα στην ηµερήσια διάταξη. 

1. Έγκριση πρακτικών προηγούµενης συνεδρίασης. 

2. Απολογισµός πεπραγµένων έτους 2017. 

3. Ενηµέρωση των µελών από τα στελέχη του Συµβουλευτικού Κέντρου Γυναικών 

Ιωαννίνων για τις δράσεις του κατά το έτος 2017. 

4.  Σχεδιασµός πλαισίου δράσεων και παρεµβάσεων για το τρέχον έτος. 

 

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. Η κα Κωνσταντίνα Θεοδώρου, εκπρόσωπος του Γυναικείου Συνεταιρισµού «ΓΗΣ» 

3. Η κα Αναστασία Νικηφόρου, εκπρόσωπος της Γ.Γ.Ι.Φ. (αναπληρωµατικό µέλος) 

Γ. Φορείς: 

Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ιωαννίνων: 

1. Ευαγγελία Πανάγου, Σύµβουλος Υποδοχής 

2. Κουρή Πολυξένη-Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός 

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης 

1. Αγγελική Φωτεινού, Περιφερειακή ∆ιευθύντρια Εκπαίδευσης Ηπείρου 

2. Βίκυ Μαρνέλη 

Στη συνεδρίαση συµµετείχε και η κα Πολυξένη Στασινού, εκπαιδευτικός, σχολική 

Σύµβουλος, και 

Η κα Τσαρπέλα Κατερίνα, πρόεδρος του Γυναικείου Συνεταιρισµού «ΓΗΣ» 

Γραµµατέας της Επιτροπής στη συνεδρίαση ήταν η κα Ευγενία Μπράτη. 

1. Επί του πρώτου θέµατος η Επιτροπή ενέκρινε τα µε αριθ. 5/08-11-2017 πρακτικά της 

προηγούµενης συνεδρίασης. 



2. Αναφορικά µε το δεύτερο θέµα της ηµερησίας διάταξης, η Επιτροπή ενηµερώθηκε για το 

ενηµερωτικό δελτίο το οποίο συντάχθηκε για τα πεπραγµένα του έτους 2017, και ζήτησε να 

προωθηθεί όσο είναι δυνατό ευρύτερα το ηλεκτρονικό δελτίο. 

3. Τα µέλη του Συµβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Ιωαννίνων, ενηµέρωσαν τα µέλη µε στοιχεία 

για τις δράσεις του Φορέα, καθώς και για την νέα ένταξη στις δράσεις τους που αφορούν στην  

εργασιακή υποστήριξη όλων των γυναικών. 

4. Στις προγραµµατιζόµενες δράσεις της Επιτροπής εντάσσεται η διοργάνωση ηµερίδας σε 

συνεργασία µε την Επιτροπή Κοινωνικών Θεµάτων και θέµατα αναφορικά µε: 

• Τη βία κατά των γυναικών 

• Επιχειρηµατικότητα 

• Ανεργία και Κοινωνικός Αποκλεισµός 

• Εκπαίδευση- γενική προσέγγιση 

• Βία- bullying 

Προτεινόµενη ηµεροµηνία είναι η 28 Μαρτίου 2018. 

Επίσης προτάθηκε η διερεύνηση της δυνατότητας για διοργάνωση σεµιναρίου από το ΚΕΘΙ για 

την ενίσχυση της εκπροσώπησης των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

-Συζητήθηκαν επίσης θέµατα τα οποία αφορούν στη λειτουργία των συνεταιρισµών και 

ειδικότερα τα ζητήµατα των barcodes και της πιστοποίησης των προϊόντων. 

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 


