
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/12-05-2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Συνεδρίασε σήμερα 12 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00, έπειτα από την αριθ. πρωτ. οικ. 

69401/624/09-05-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής Παναγιώτας (Γιούλας) 

Μητροκώστα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ηπείρου.   

Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι τα ακόλουθα.   

 

1. Απολογισμός πεπραγμένων ΠΕΠΙΣ Ηπείρου 

2. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 

3. Ενημέρωση των μελών για τα αποτελέσματα των δράσεων. 

4. Σχεδιασμός δράσεων και παρεμβάσεων. (Εκδηλώσεις-Σήμα Επιτροπής-Παρεμβάσεις) 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:  

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

Β. Τα μέλη: 

1. Η κα Ασημούλα Θανασιά, εκπρόσωπος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, 

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 κα Αναστασία Γεωργίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου 

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

 

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. 

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

Επιτροπή ότι είναι δυνατή η διεξαγωγή του διαγωνισμού ζωγραφικής για την σχεδίαση του 

σήματος της ΠΕΠΙΣ Ηπείρου από μαθητές της Π.Ε. Ιωαννίνων. H Περιφερειακή Δ/νση 

Εκπαίδευσης θα προβεί στην επιλογή των σχολείων που θα συμμετέχουν και τριμελής 

Επιτροπή, η οποία θα οριστεί από την ΠΕΠΙΣ θα αποφασίσει και θα κρίνει το νικητή/τρια 

του διαγωνισμού. Θα απονεμηθούν επίσης βραβεία στις τρεις επικρατούσες συμμετοχές.  

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

άριστη συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, αλλά και με φορείς 

όπως η αστυνομία, ο Δ.Σ.Ι. συνδράμει αποφασιστικά στο έργο της Επιτροπής. 



Προτάθηκε η ανάρτηση σε λεωφορεία αστικής συγκοινωνίας των Ιωαννίνων, η ανάρτηση 

των μηνυμάτων της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. για την βία κατά των γυναικών, και την ενημέρωση για 

την γραμμή SOS 15900. 

5. Εν συνεχεία η κα Πρόεδρος ενημέρωσε ότι ο Ν. 4604/2019 προβλέπει τη σύσταση 

Αυτοτελών Γραφείων Ισότητας σε κάθε Περιφέρεια, για το λόγο αυτό θα πρέπει και η 

Επιτροπή να εισηγηθεί την δημιουργία του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας στην Περιφέρεια 

Ηπείρου σε εφαρμογή του νόμου, ώστε να συμπεριληφθεί στην τροποποίηση του 

Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου. Το Γραφείο αυτό θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για 

την προώθηση των πολιτικών Ισότητας σε αποκεντρωμένο επίπεδο. 

Θα προγραμματιστεί συνάντηση με τους επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού 

Συμβουλίου, προκειμένου να ενημερωθούν για τη λειτουργία και τις προοπτικές της νέας 

Επιτροπής.  

Θα προωθηθεί η συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, της Γενική 

Γραμματεία Ισότητας και Οικογενειακής Πολιτικής καθώς και με τα Συμβουλευτικά Κέντρα 

Γυναικών που λειτουργούν σε όλη την Ήπειρο. 

Επιπλέον να προωθηθεί η συνεργασία με τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας των Φύλων που 

λειτουργούν.  

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 η συμμετοχή των αντρών μελών στην Επιτροπή και η σημαντική συνεισφορά 

στην προώθηση των θεμάτων ισότητας, η οποία αφορά και στα δύο φύλα. 

Η κα Όλγα Κωστούλα, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Οικογενειακής 

Πολιτικής, δήλωσε ότι παρακολουθούσε πάντα το έργο της επιτροπής και στήριζε με την 

παρουσία της όλες τις δράσεις. 

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 


