
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/08-11-2017 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Συνεδρίασε σήµερα 8 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 12:00 στο γραφείο 240 Περιφέρειας Ηπείρου, 

έπειτα από την αριθ. πρωτ. οικ. 124615/969 πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 

Αλέξανδρου Καχριµάνη µε τα εξής θέµατα στην ηµερήσια διάταξη. 

1. Έγκριση πρακτικών προηγούµενης συνεδρίασης. 

2. Ενηµέρωση των µελών για τα συµπεράσµατα της εκδήλωσης, η οποία πραγµατοποιήθηκε 

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

Αυτοδιοίκηση και Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας».  

3. Ενηµέρωση των µελών για την παρουσία των αιρετών γυναικών της Περιφέρειας Ηπείρου 

στο Πανελλήνιο Συνέδριο το οποίο πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 31 Οκτωβρίου 

2017. 

4. Έγκριση του οριστικού σχεδίου των δράσεων στην εκπαίδευση, µε το καθορισµό των 

οµιλητών και του πλαισίου των οµιλιών που θα πραγµατοποιηθούν. 

 

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 Κωνσταντίνα Θεοδώρου, εκπρόσωπος του Συνεταιρισµού «ΓΗΣ» 

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

Γ. Φορείς: 

Η κα Πολυξένη Παπαχρήστου, εκπαιδευτικός, πρώην σχολική σύµβουλος. 

Γραµµατέας της Επιτροπής στη συνεδρίαση ήταν η κα Ευγενία Μπράτη. 

1. Επί του πρώτου θέµατος η Επιτροπή ενέκρινε τα µε αριθ. 4/20-06-2017 πρακτικά της 

προηγούµενης συνεδρίασης. 



2. Ακολούθησε συζήτηση για τα αποτελέσµατα της εκδήλωσης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στη 

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

και Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας».  

Στην εκδήλωση παρέστη η Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων κα Φωτεινή Κούβελα, και η 

εκδήλωση ακολούθησε το διαµορφωθέν πρόγραµµα.  

Τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία κατατέθηκαν από τις οµιλήτριες πρέπει να αποτελέσουν αφορµή 

για την προώθηση των γυναικείων συνεταιρισµών σε εκθέσεις τις οποίες υποστηρίζει η 

Περιφέρεια Ηπείρου, αλλά και την προώθηση προγραµµάτων µεταποίησης και οικοτεχνίας. 

- Τέθηκε το ζήτηµα της µικρής συµµετοχής, και διατυπώθηκε η άποψη ότι δεν προωθήθηκε από 

τους ∆ήµους, διότι η εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, ενώ από το δεύτερο µέρος που 

ασχολήθηκε µε την επιχειρηµατικότητα διατυπώθηκαν πολλές απόψεις, προβληµατισµοί και 

ενδιαφέροντα ερωτήµατα. Η εµπειρία των οµιλητριών αποτέλεσε αφορµή για πολλές 

συζητήσεις. 

- Θα πρέπει να προγραµµατιστούν επισκέψεις σε συνεταιρισµούς σε όλη την περιφέρεια, ήδη η 

κα Μπραΐµη ζήτησε για τον συνεταιρισµό που δραστηριοποιείται στον ∆ήµο Σουλίου, ώστε να 

προβληθεί η δραστηριότητά τους και να προωθηθούν µέσω της δηµοσιότητας και τα προϊόντα 

τους.  

- Η κα Μαραγκουδάκη τόνισε ότι η οργάνωση ήταν πολύ καλή, µολονότι ο κόσµος ήταν λίγος η 

εκδήλωση ήταν ενδιαφέρουσα και δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν τοπικά βιολογικά 

προϊόντα, και διατύπωσε την πρόταση να οργανωθεί ένα µπαζάρ από την Περιφέρεια για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. Επίσης πρότεινε να επαναπροσδιοριστεί η ηµέρα που οργανώνονται 

οι εκδηλώσεις.  

3. Αναφορικά µε το τρίτο θέµα η κα Μητροκώστα ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής για την 

ηµερίδα της ΕΝΠΕ στις 31-10-2017, µε θέµα την ενίσχυση των γυναικών στα κοινά. 

Ενηµέρωσε για την επικείµενη επικύρωση από το Εθνικό Κοινοβούλιο της Συνθήκης της 

Κωνσταντινούπολης καθώς και για τις γυναίκες πρόσφγες, ένα θέµα το οποίο επίσης 

απασχόλησε την ηµερίδα. Η γλώσσα, η κουλτούρα αποτελούν εµπόδια για τις γυναίκες να 

αναζητήσουν βοήθεια από τα συµβουλευτικά κέντρα, διότι συχνά ακόµη και η παρουσία 

µεταφραστή στο χώρο είναι αποτρεπτική. 

Επίσης ενηµέρωσε για µία εκδήλωση που θα οργανώσει η ΧΕΝ για την Συνθήκη της 

Κωνσταντινούπολης.    

4. Αναφορικά µε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θα πραγµατοποιηθεί επικοινωνία µε την 

κα Φωτεινού για την διοργάνωση δύο οµιλιών στα σχολεία από την κα Μαραγκουδάκη και την 

κα Παπαχρήστου, διάρκειας δύο ωρών, µετά τις 12:00 µ.µ, για θέµατα ισότητας, τα οποία θα 

προσεγγίζονται από ψυχολογική άποψη, µε ιδιαίτερη προσοχή. 



Τέλος η κα Μητροκώστα ανακοίνωσε την παρουσία της ως οµιλήτριας  στις εκδηλώσεις που 

οργανώνουν τα Συµβουλευτικά Κέντρα Γυναικών Άρτας και Πρέβεζας εκπροσωπώντας ως 

αναπληρώτρια Πρόεδρος την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας.   

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 


