
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14-10-2015 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Συνεδρίασε σήµερα 14 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Περιφερειακού 

Συµβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, έπειτα από την αριθ. πρωτ. οικ. 102084/779/8-10-2015 

πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριµάνη µε τα εξής θέµατα στην 

ηµερήσια διάταξη. 

1. Έγκριση πρακτικών προηγούµενης συνεδρίασης. 

2. Ενηµέρωση των µελών για την αποδοχή των προτάσεών της από την Επιτροπή 

Κοινωνικών Θεµάτων Περιφέρειας Ηπείρου. 

3. Ενηµέρωση από τον ανάδοχο (TREK CONSULTING) για την πραγµατοποίηση ηµερίδας. 

4. Λήψη αποφάσεων για το θέµα και την οργάνωση της ηµερίδας.  

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. Ελένη Μαραγκουδάκη, εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων. 

Γραµµατέας της Επιτροπής στη συνεδρίαση ήταν η κα Ευγενία Μπράτη. 

1. Επί του πρώτου θέµατος η Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά της προηγούµενης συνεδρίασης. 

2. Η παρούσα εισήγηση, η οποία µετουσιώνει την αρχή ότι όλες οι πολιτικές της Περιφέρειας 

Ηπείρου διέπονται από τις Αρχές της Ισότητας των Φύλων όπως περιγράφονται στις διεθνείς 

συµβάσεις, το ευρωπαϊκό δίκαιο και την εθνική νοµοθεσία κατατέθηκε και συµπεριλήφθηκε 

στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στόχος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων µε την παρούσα εισήγησή της 

είναι η υλοποίηση των ως άνω περιγραφόµενων δράσεων, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις 

ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίες  διαµορφώθηκαν λόγω της οικονοµικής 

κατάστασης, η οποία έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στα θέµατα ισότητας.   

3. Η εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας (TREK CONSULTING) ενηµέρωσε τα µέλη της 

Επιτροπής για την οργάνωση εκδήλωσης στην Περιφέρεια Ηπείρου, στα πλαίσια του έργου. 

Τέθηκαν από την επιτροπή οι παράµετροι της εκδήλωσης, ώστε να περιλαµβάνει όσο το 

δυνατό περισσότερες δράσεις και εκφάνσεις των ζητηµάτων της ισότητας. Η εκδήλωση θα 

πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέχρι το τέλος Νοεµβρίου 2015, ενώ ο ανάδοχος επιφυλάχθηκε 



να ενηµερώσει τα µέλη για τις λεπτοµέρειες της εκδήλωσης, σύµφωνα µε τις τεθείσες 

οδηγίες. 

6. Εν συνεχεία ο λόγος δόθηκε στις εκπροσώπους του Συµβουλευτικού Κέντρου Ηπείρου, 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.  

 

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 
 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΡΑΤΗ 


