
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/05-10-2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Συνεδρίασε σήμερα 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00, έπειτα από την από την 03-10-2022 

πρόσκληση της Προέδρου ΠΕΠΙΣ κας Γιούλας Μητροκώστα, στην αίθουσα του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ηπείρου.   

Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι τα ακόλουθα.   

 

1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 

2. Ενημέρωση για τη λειτουργία του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Ηπείρου. 

3. Ενημέρωση για την εξέλιξη δράσεων και παρεμβάσεων που αποφασίστηκαν στις 

προηγούμενες συνεδριάσεις. (Εκδηλώσεις-Σήμα Επιτροπής-Παρεμβάσεις) 

4. Συνεργασία με φορείς Ισότητας στην Ήπειρο και πανελλαδικά. 

5. Προγραμματισμός Επίσκεψης στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ιωαννίνων 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:  

Α. Η Πρόεδρος κα Παναγιώτα Μητροκώστα, εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος,  

Β. Τα μέλη: 

1. Η κα Μαρία Πουρνάρη, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

2. Η κα Όλγα Κωστούλα, εκπρόσωπος της Γ.Γ.Ι.Φ.  

3. Η κα Βασιλική Μαρνέλη, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

(αναπληρωματικό μέλος)  

4. Η κ. Κυριάκος Λαμπρούσης, εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων. 

Εκτελούσα χρέη γραμματέα της Επιτροπής στη συνεδρίαση ήταν η κα Ευγενία Μπράτη. 

-Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κα Ευαγγελία Πανάγου, υπεύθυνη υποδοχής του 

Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Ιωαννίνων, αποδεχόμενη τη σχετική πρόσκληση, έπειτα 

από την έγκριση του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας. 

1. Τα μέλη δήλωσαν ότι εγκρίνουν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. 

2. Η κα Πρόεδρος παρότρυνε τα μέλη να συμμετέχουν στις συναντήσεις, στις οποίες 

ανταλλάσσονται απόψεις από όλα τα μέλη των ΠΕΠΙΣ, προτείνονται δράσεις και θέτονται 

προβληματισμοί. Ενημέρωσε επίσης τα μέλη ότι εφόσον τα μέλη δεν παρίστανται στις 

συνεδριάσεις, έπειτα από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, η Πρόεδρος θα απευθύνεται 

στους φορείς που εκπροσωπούν και θα ζητά την αντικατάστασή τους. 

Στο σημείο αυτό αναγνώστηκε από την Πρόεδρο επιστολή της κας Νικηφόρου, 

αναπληρωματικού μέλους ΠΕΠΙΣ, εκπροσώπου της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ., με την οποία 

ενημέρωνε την επιτροπή για την αδυναμία συμμετοχής της στις συνεδριάσεις. 



Η πρόεδρος πρότεινε οι συνεδριάσεις να είναι εφεξής τακτικές και η ΠΕΠΙΣ πλέον να 

συνεδριάζει την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα, σε ώρα που θα συμφωνήσουν τα μέλη. 

Η πρόταση έγινα ομόφωνα δεκτή. 

3. Η κα Μαρνέλη εκπρόσωπος της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης ενημέρωσε για την 

αντικατάσταση του κου Κωνσταντίνου Καμπουράκη, από την κα Μαρίνα Μπέση, στη 

θέση της επικεφαλής στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου.  

Η ΠΕΠΙΣ αποφάσισε ομόφωνα για την επανεκκίνηση της διαδικασίας του διαγωνισμού, 

αποστέλλοντας επιστολή στη νέα Περ/κή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ηπείρου. 

4. Τα μέλη ενημερώθηκαν για τη σύσταση του νέου Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας, το 

οποίο δημιουργήθηκε έπειτα από ενέργειες και σχετική εισήγηση στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο Ηπείρου.  Το Γραφείο αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς για την προώθηση των 

πολιτικών Ισότητας σε αποκεντρωμένο επίπεδο. Αποφασίστηκε η αποστολή των σχετικών 

εγγράφων σε όλα τα μέλη αναφορικά με τη σύσταση του γραφείου και την τροποποίηση 

του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ αναμένεται ο ορισμός καθηκόντων σε 

υπάλληλο της Περιφέρειας.  

5. Ένα από τα θέματα τα οποία απασχολούν την Επιτροπή είναι η βία κατά των γυναικών. Η 

κα Ευαγγελία Πανάγου, υπεύθυνη υποδοχής του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών 

Ιωαννίνων, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τη λειτουργία του Κέντρου, του Ξενώνα 

Φιλοξενίας Γυναικών και της γραμμής SOS 15900, ενώ διένειμε στα μέλη και 

ενημερωτικό υλικό. 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων εντάσσεται στο δίκτυο υποστηρικτικών δομών για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας 

Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) και συγχρηματοδοτείται από 

την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες συμβουλευτικής 

στήριξης σε γυναίκες θύματα βίας, καθώς και σε όσες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις από 

εξειδικευμένο προσωπικό (σύμβουλο υποδοχής/διοικητικό προσωπικό, ψυχολόγο, 

κοινωνικό/-ή λειτουργό, νομικό). Οι υπηρεσίες καλύπτονται από το απόρρητο της 

συμβουλευτικής και αφορούν σε: 

 

 ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση 

 ψυχοκοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική του φύλου) 

 εργασιακή συμβουλευτική 

 νομική συμβουλευτική/πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τους σχετικούς 

νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης, καταγγελίας, κ.ά. 



 συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών σε ξενώνες, στις 

αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, σε φορείς 

αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και 

υποστήριξης παιδιών κ.ο.κ. 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων δέχεται γυναίκες που: α) αντιμετωπίζουν πολλαπλές 

διακρίσεις (π.χ. άνεργες, μονογονείς, μετανάστριες, πρόσφυγες, ΑΜΕΑ κ.τ.λ.), β) έχουν 

υποστεί σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, ψυχολογική, συναισθηματική ή/και λεκτική 

βία, και συγκεκριμένα: 

 ενδο-οικογενειακή/συντροφική βία 

 βιασμό ή απόπειρα βιασμού 

 σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, σε κοινωνικό χώρο κ.λπ 

Επίσης, δέχεται γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα πορνείας ή παράνομης διακίνησης και 

εμπορίας με σκοπό την οικονομική/σεξουαλική εκμετάλλευση (trafficking). 

Το Συμβουλευτικά Κέντρα υποδέχονται επίσης μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι/ες μέσα από 

βιωματικά εργαστήρια που πραγματοποιούνται ενημερώνονται εμπεριστατωμένα για τα 

θέματα ισότητας και βίας κατά των γυναικών. 

Τα μέλη αφού ευχαρίστησαν την κα Πανάγου για την εμπεριστατωμένη και αναλυτική 

περιγραφή της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Ιωαννίνων, αποφάσισαν 

ομόφωνα την επίσκεψη της ΠΕΠΙΣ στο Συμβουλευτικό Κέντρο σε ημέρα και ώρα που 

καθορίζονταν έπειτα και από την έγκριση του σχετικού αιτήματος επίσκεψης από το Κέντρο 

Ερευνών για θέματα Ισότητας. 

-Σε σχετικό ερώτημα για τα στατιστικά στοιχεία ωφελούμενων γυναικών από την Ήπειρο, η 

κα Πανάγου, ενημέρωσε ότι αυτά τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και 

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Αποφασίστηκε επομένως η αποστολή 

σχετικού αιτήματος προκειμένου η ΠΕΠΙΣ να ενημερωθεί επίσημα για τα στοιχεία 

κακοποίησης και ωφελούμενων γυναικών που απευθύνθηκαν στα Συμβουλευτικά Κέντρα της 

Ηπείρου, καθώς και για όσες κάλεσαν την συμβουλευτική γραμμή SOS 15900. 

Η κα Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις της Επιτροπής, 

καθώς επίσης και να επιδεικνύουν ενεργή συμμετοχή με την κατάθεση προτάσεων για 

δράσεις και παρεμβάσεις σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της επιτροπής αλλά και τους φορείς 

που κάθε μέλος εκπροσωπεί.  

-Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη προώθησης των συνεργασιών και με άλλους φορείς ενώ 

προτάθηκε να προσκληθούν σε επόμενες συνεδριάσεις ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων 

και το Γραφείο Ενδοοικογενειακής βίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων. 

Η κα Μαρία Πουρνάρη, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σημείωσε ότι η 

συνεργασία με την εκπαίδευση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική. Ενημέρωσε επίσης 



τα μέλη ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σύστησε Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και ότι η 

ίδια ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής. Η κα Μητροκώστα συνεχάρη την κυρία Πουρνάρη 

για την εκλογή της, ενώ πρότεινε την συνεργασία των δύο επιτροπών, με τη διοργάνωση 

κοινών δράσεων.  

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 

               Η Πρόεδρος της Επιτροπής                                                                     Τα μέλη 

                Παναγιώτα Μητροκώστα 

 

 

 

               Εντεταλμένη Περιφερειακή  

           Σύμβουλος Περιφέρειας Ηπείρου 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΡΑΤΗ 


