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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2021
Το 2021 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά, η οποία καθορίστηκε από την υγειονομική κρίση που πλήττει όλο τον κόσμο.

Η πανδημία προκάλεσε πολλά προβλήματα σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, ενώ επηρέασε

ιδιαίτερα τις διαπροσωπικές σχέσεις. Οι συνέπειες της πανδημίας είναι ορατές και στα ζητήματα ισότητας των

φύλων, πλήττοντας δυσανάλογα αρνητικά τις γυναίκες.

Τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκαν ενώ οι γυναικοκτονίες παρουσίασαν κατακόρυφη άνοδο, θέτοντας

σε συναγερμό για κινητοποίηση όλους τους αρμόδιους φορείς.

Ο Ν. 4604/2019 για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης

βίας», εισήγαγε νέες διατάξεις για την λειτουργία των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας των Φύλων και

εκφράζοντας ρητά την πρόθεση να επιδεικνύεται μηδενική ανοχή στην έμφυλη βία.

Η ΠΕΠΙΣ Ηπείρου, παρακολουθώντας τις εξελίξεις διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων, δράσεων και παρεμβάσεων για

όλα τα θέματα που απασχόλησαν την κοινωνία και άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Η βία κατά των γυναικών, η

παιδική κακοποίηση, η ενδυνάμωση των γυναικών και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την διεκδίκηση θέσεων

ευθύνης, αποτέλεσαν τα θέματα τα οποία η ΠΕΠΙΣ Ηπείρου με τα αξιόλογα στελέχη της κατέγραψε και ανέλυσε,

καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.



Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Ηπείρου συγκροτήθηκε με

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και πραγματοποίησε την

πρώτη της συνεδρίαση στα Ιωάννινα, με την ακόλουθη σύνθεση:

 Π.ΕΠ.Ι.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ

 1. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα, Πρόεδρος, Εντ. Περιφερειακή Σύμβουλος, 

 2. Πολυξένη Τάπραντζη-Κοίλια, ΠΕΔ Ηπείρου, μέλος

 3. Αναστασία Τύρου-Ούζα, ΠΕΔ Ηπείρου, αν. μέλος 

 4. Ασημούλα Θανασιά, Επαγγελματικό Επιμελητήριο, μέλος

 5. Ελευθερία Ασλάνη, Επαγγελματικό Επιμελητήριο, αν. μέλος

 6. Κωνσταντίνος Καμπουράκης, Διευθυντής Περ/κής Δ/νσης Εκπαίδευσης, μέλος

 7. Βασιλική Μαρνέλη, Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης, αν. μέλος

 8. Μαρία Πουρνάρη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μέλος

 9. Άννα Μαχαίρα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αν. μέλος 

 10. Κυριάκος Λαμπρούσης, Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων, μέλος

 11. Χρυσοβαλάντου Τσέπη, Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων, αν. μέλος

 12. Αναστασία Γεωργίου, Περιφέρεια Ηπείρου, μέλος

 13. Ευτυχία Μπούμπα, Περιφέρεια Ηπείρου, αν. μέλος

 14. Όλγα Κωστούλα, ΓΓΔΟΠΙΦ, μέλος

 15. Αναστασία Νικηφόρου, ΓΓΔΟΠΙΦ, αν. μέλος

 16. Κωνσταντίνα Θεοδώρου, Γυναικείος Συνεταιρισμός «ΓΗΣ», μέλος

 17. Αικατερίνη Τσαρπέλα, Γυναικείος Συνεταιρισμός «ΓΗΣ», αν. μέλος

 Γραμματέας της ΠΕΠΙΣ ορίστηκε με απόφαση 

 του Περιφερειάρχη Ηπείρου η κα Ευγενία Μπράτη.

 Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την πρώτη συνεδρίαση 

 της ΠΕΠΙΣ Ηπείρου με τη νέα της σύνθεση

 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4604/2019



 Στις 10 Μαρτίου 2021 διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: 

 «Γυναίκες σε Θέσεις Ευθύνης για την Αντιμετώπιση των 

Επιπτώσεων της Πανδημίας στα ζητήματα Βίας κατά των 

Γυναικών, Απασχόλησης και Ισότητας των Φύλων»



 Γυναίκες Αιρετές που έχουν καταλάβει θέσεις

ηγετικές, κατέθεσαν την εμπειρία τους και

διατύπωσαν προτάσεις για την δημιουργία των

προϋποθέσεων και την ενθάρρυνση των γυναικών

ώστε να συμμετέχουν στις αυτοδιοικητικές, εθνικές

και ευρωπαϊκές εκλογές και να διεκδικούν θέσεις

ευθύνης.



 Στις 28 Ιουνίου 2021 η ΠΕΠΙΣ Ηπείρου σε συνεργασία με την κα

Έλενα Ράπτη, Βουλευτή Θεσσαλονίκης και τον Υφυπουργό Εθνικής

Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή, διοργάνωσαν διαδικτυακή Ημερίδα

με θέμα:

 «Παιδική Κακοποίηση- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. 

 Ο ρόλος των γονέων και εκπαιδευτικών στην πρόληψη του 

φαινομένου»



 Οι ομιλητές/τριες στις εισηγήσεις τους ανέλυσαν το σοβαρό
ζήτημα της παιδικής κακοποίησης επιβεβαιώνοντας την
πολυδιάστατη φύση του προβλήματος και την ανάγκη της
συνεργασίας όλων των φορέων για την πρόληψη και
καταπολέμηση του φαινομένου.



 Στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 η 

ΠΕΠΙΣ Ηπείρου φιλοξένησε 

στη διαδικτυακή ημερίδα 

της την Υφυπουργό 

Εργασίας κα Μαρία 

Συρεγγέλα και την Γενική 

Γραμματέα Δ.Ο.Π.ΙΣ.Φ. κα 

Γιάννα Χορμόβα.



 Από τις εξαιρετικές εισηγήσεις των ομιλητών/τριών που τίμησαν με την

παρουσία τους την ημερίδα, προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα,

διατυπώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη

συνεργασίας και συνεχούς κινητοποίησης και δράσης για την επίτευξη της

ουσιαστικής ισότητας.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση οι πολιτικές ισότητας υποστηρίζονται και προωθούνται από τις Περιφερειακές και
Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας. Η σύσταση και η στελέχωσή τους εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του/της
αιρετού/ής επικεφαλής. Η διαχρονική εμπειρία από το 2010, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία τους, όπως
τροποποιήθηκε δυνάμει του Ν. 4604/2019, ανέδειξε τη δυναμική τους αλλά και τις αδυναμίες τους, διότι παρά
την δεκαετή τουλάχιστον θεσμοθετημένη λειτουργία τους, στο παρόν Σχέδιο απουσιάζουν συγκεκριμένες
προτάσεις των ΠΕΠΙΣ-ΔΕΠΙΣ καθώς επίσης και των Περιφερειών και Δήμων που εκπροσωπούν.

Το υπό διαβούλευση Σχέδιο προτείνει σειρά μέτρων για την υποστήριξη της λειτουργίας των ΠΕΠΙΣ και
ΔΕΠΙΣ, γεγονός ενθαρρυντικό, διότι θα ενδυναμώσει την συμμετοχή γυναικών και ανδρών και θα ενθαρρύνει
την ουσιαστική ενασχόληση με τα θέματα ισότητας. Επιπλέον θα στηρίξει την συμμετοχή και αξιοποίηση των
γυναικών σε θέσεις ευθύνης, στην προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος συμμετοχής των γυναικών στην
ανάληψη ηγετικών θέσεων και συμμετοχής στις αυτοδιοικητικές, βουλευτικές και ευρωπαϊκές εκλογές. Οι
προτάσεις των ΠΕΠΙΣ και ΔΕΠΙΣ μπορούν να εξειδικεύουν ώστε να καθιστούν πιο αποτελεσματικές τις
παρεμβάσεις και τον σχεδιασμό των πολιτικών ισότητας. Όμως η λειτουργία τους αποδεικνύεται δυσχερής,
διότι μολονότι αποτελούν ένα γνωμοδοτικό όργανο δεν είναι σαφής η θέση τους στη δομή του φορέα στον
οποίο είναι ενταγμένα, ενώ οι γνωμοδοτικές τους αρμοδιότητες εμποδίζουν την οργάνωση ουσιαστικών
παρεμβάσεων, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται σχετικός προϋπολογισμός,

Στον Ν. 4604/2019 προβλέφθηκε για τις Περιφέρειες η σύσταση των Αυτοτελών Γραφείων Ισότητας και στο
Σχέδιο προβλέπεται η παρακολούθηση των διαδικασιών σύστασης και στελέχωσής τους. Εντούτοις παρά την
νομοθετική πρόβλεψη κανένα γραφείο δεν λειτουργεί μέχρι στιγμής, ενώ μόνο μία Περιφέρεια έχει
δρομολογήσει τις σχετικές διαδικασίες για τη δημιουργία του.

Η σύσταση αυτοτελών γραφείων ισότητας στις Περιφέρειες αποτελεί μία πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός
σημείου αναφοράς, στελεχωμένο από προσωπικό το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με τα καθήκοντα που
προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις. Επομένως και η λειτουργία των ΠΕΠΙΣ, η οποία σήμερα δεν έχει σαφές
πλαίσιο λειτουργίας θα υποστηρίζεται από τα Αυτοτελή Γραφεία Ισότητας των Περιφερειών για την ανάπτυξη
ευρύτερων πρωτοβουλιών, προτάσεων και δράσεων.

Τα Αυτοτελή Γραφεία πρέπει να ενισχυθούν, να αποτελούν σημείο αναφοράς, ένα συντονιστικό κέντρο
ισότητας για τους Φορείς στους οποίους είναι ενταγμένα. Με τον τρόπο αυτό θα προάγουν τις πολιτικές
ισότητας στον Φορέα, θα στηρίξουν τη λειτουργία των Επιτροπών, θα σχεδιάζουν στοχευμένες δράσεις
σύμφωνα με τις ανάγκες, τις συγκυρίες και τις ιδιαιτερότητες κάθε τόπου. Θα είναι υπεύθυνα για την διάχυση
της πληροφορίας, τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών και
στατιστικών στοιχείων τοπικής αρμοδιότητάς τους. Μπορεί επίσης να υποστηριχθεί και η λειτουργία
βιβλιοθήκης, η οργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων στοχευμένα, βασισμένες πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες της
Περιφέρειας μέσα από μια δυναμική διαδικασία εντοπισμού των τρεχουσών αναγκών.

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες είναι σε θέση να γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας, τις
ανάγκες, τα προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης αλλά και του τρόπου προσέγγισης των πολιτών τους. Η
Κεντρική Διοίκηση καλείται να σχεδιάσει πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επιμέρους
ανάγκες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η υλοποίησή τους θα είναι επιτυχής, αποτελεσματική και βιώσιμη.



 Στις 22 Νοεμβρίου 2021, η ΠΕΠΙΣ 

Ηπείρου σε συνεργασία με το Λύκειο 

Ελληνίδων Αθηνών και Ιωαννίνων, 

διοργάνωσαν εκδήλωση για την 

παρουσίαση του Ιστορικού Λευκώματος 

 «Αγαπητές Ελληνίδες» Γράμματα από 

το Αλβανικό Μέτωπο προς το Λύκειο 

των Ελληνίδων.



 Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο επ.

Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός τ. ΥΦΕΘΑ κος

Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης η κα Ελένη Τσαλδάρη,

η κα Κατερίνα Δασκαλάκη, η κα Πιπίτσα Δούνια, η

Δρ Ευπραξία Πασχαλίδου, αξιωματούχοι και

δημότες της πόλης των Ιωαννίνων.



 Ακολούθως τα στελέχη της Ελληνικής

Αστυνομίας και του Συμβουλευτικού Κέντρου

Γυναικών Ιωαννίνων διένειμαν ενημερωτικά

φυλλάδια στους πολίτες των Ιωαννίνων, με

χρήσιμες πληροφορίες για τις δομές υποστήριξης

γυναικών.

 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών στις 25 

Νοεμβρίου 2021, 

 η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Ηπείρου, 

 το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων

 το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ιωαννίνων,

 συνήλθαν σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Ηπείρου, όπου επιβεβαίωσαν τη συνεργασία τους

για την πρόληψη και πάταξη του φαινομένου, παραθέτοντας τηλεοπτική συνέντευξη τύπου.

Στο κοινό δελτίο τύπου το οποίο δημοσιεύτηκε σε όλα τα ΜΜΕ της Περιφέρειας Ηπείρου,

διατυπώθηκε το μήνυμα για συνεχή κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων και γνώμονα τη

 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΒΙΑ 



 Στις 5 Δεκεμβρίου η ΠΕΠΙΣ Ηπείρου 

υποδέχτηκε τους μαθητές και τις 

μαθήτριες της Α’ Λυκείου από το 

«Μαρούλειο» ΓΕΛ Κατσικά, οι οποίοι/ες

ενημερώθηκαν για τις δράσεις της 

Επιτροπής από την Πρόεδρο της ΠΕΠΙΣ 

Ηπείρου κα Γιούλα Μητροκώστα και τη 

Γραμματέα κα Ευγενία Μπράτη.

 Με ιδιαίτερη χαρά η ΠΕΠΙΣ Ηπείρου στις 17 Δεκεμβρίου

ανταπέδωσε την επίσκεψη στο «Μαρούλειο» ΓΕΛ Κατσικά.

Ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι

μαθητές/τριες για τα θέματα ισότητας και ακούσαμε με μεγάλη

συγκίνηση τις ερωτήσεις και τις εύστοχες παρατηρήσεις τους.





Στόχοι της ΠΕΠΙΣ για το έτος 2022

Δικτύωση και συνεργασία με τους φορείς ισότητας σε τοπικό,

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

Διοργάνωση δράσεων και παρεμβάσεων για την πρόληψη και

καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας κατά των

γυναικών.

Σύνταξη προτάσεων και σχεδιασμός πολιτικών για την ένταξη της

διάστασης του φύλου σε κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής.

Ενδυνάμωση των γυναικών, δημιουργία προϋποθέσεων για την

ανάληψη θέσεων ευθύνης και ηγετικών θέσεων.

Προώθηση των διαδικασιών για την σύσταση του Αυτοτελούς

Γραφείου Ισότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου


