
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/22-09-2017 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Συνεδρίασε σήµερα 22 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Περιφερειακού 

Συµβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, έπειτα από την αριθ. πρωτ. οικ. 98958/795/19-09-

2017 πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριµάνη µε τα εξής θέµατα 

στην ηµερήσια διάταξη. 

1. Έγκριση πρακτικών προηγούµενης συνεδρίασης. 

2. Ενηµέρωση των µελών για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία θα πραγµατοποιηθεί 

στις 30 Σεπτεµβρίου στη Φιλοθέη Άρτας µε θέµα «Πολιτικές Ισότητας στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας».  

 

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

Γ. Φορείς: 

Γραµµατέας της Επιτροπής στη συνεδρίαση ήταν η κα Ευγενία Μπράτη. 

1. Επί του πρώτου θέµατος η Επιτροπή ενέκρινε τα µε αριθ. 3/07-04-2017 πρακτικά της 

προηγούµενης συνεδρίασης. 

2. Ακολούθησε συζήτηση για την διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία πρόκειται να 

πραγµατοποιηθεί στη Φιλοθέη Άρτας στις 30 Σεπτεµβρίου, µε θέµα «Πολιτικές Ισότητας στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας».  

Στην εκδήλωση έχουν ήδη επιβεβαιώσει την παρουσία τους η Γενική Γραµµατέας Ισότητας των 

Φύλων κα Φωτεινή Κούβελα, η κα Κασκανάκου και η οποία ασχολείται µε την καλλιέργεια 

αρωµατικών φυτών. Αναµένεται η απάντηση από την κυρία Ζέφη ∆ηµαδάµα, η οποία έχει 

προσκληθεί ως οµιλήτρια. 

Αναµένεται επίσης η επιβεβαίωση των οµιλητριών από την Άρτα, την οποία ανέλαβε η κα 

Αναστασία Σίµου και τη Θεσπρωτία, για το δεύτερο µέρος της εκδήλωσης, αναφορικά µε τη 

γυναικεία επιχειρηµατικότητα.  



Μέχρι τη ∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου θα οριστικοποιηθεί το πρόγραµµα της εκδήλωσης προκειµένου 

να δοθεί στη δηµοσιότητα, ενώ ήδη έχουν σταλεί οι προσκλήσεις σε όλους τους ενδιαφερόµενους 

φορείς.   

Η κυρία Μαραγκουδάκη έλαβε το λόγο και επισήµανε ότι είναι ιδιαίτερα θετικό να γίνει 

ενηµέρωση για τυχόν προγράµµατα. 

Η κα Μητροκώστα ενηµέρωσε τα µέλη ότι ήδη από την Περιφέρεια Ηπείρου 

πραγµατοποιούνται ηµερίδες ενηµέρωσης σε νέους κτηνοτρόφους και αγρότες σε διάφορες 

περιοχές της Ηπείρου. 

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 
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