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Η ισότητα των φύλων αποτελεί χαρακτηριστικό μιας κοινωνίας που αντιμετωπίζει ισότιμα 
τους πολίτες της, απαλλαγμένη από κάθε είδους διακρίσεις, και αναδεικνύεται σε αξία που 
αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο και την ευημερία των πολιτών της. Η συμβολή γυ-
ναικών και ανδρών με όρους σεβασμού και ισοτιμίας ενεργοποιεί περισσότερες δυνάμεις, 
προτείνει περισσότερες και αποτελεσματικότερες λύσεις και εξασφαλίζει την ισόρροπη 
ανάπτυξη. 
Η προώθηση των πολιτικών με γνώμονα και οδηγό την ισότητα των φύλων προορίζεται να εξαλείψει όλα τα φαινόμενα πα-
θογένειας της κοινωνίας, όπως είναι η βία και η περιθωριοποίηση των γυναικών και η κατάταξή τους στις ευάλωτες ομάδες, 
αλλά και να δημιουργήσει τις συνθήκες για την ενεργητικότερη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην παρούσα 
κρίσιμη οικονομική συγκυρία.  
Η Περιφέρεια Ηπείρου, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη σχεδιασμού πολιτικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
οικονομικής κρίσης, στρέφεται προς τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, και συγκεκριμένα στους αγροτικούς γυναικείους συνε-
ταιρισμούς, προάγοντας την ανάπτυξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα ως μέσο στήριξης όχι μόνο των γυναικών, 
αλλά όλης της κοινωνίας, σε μια προσπάθεια ισότιμης αντιμετώπισης όχι μόνο του προβλήματος, αλλά και της λύσης του. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών στις 2 Ιουλίου και δεδομένου ότι 
ο συνεταιρισμός είναι μια μορφή επιχειρηματικότητας –κυρίως μικροπαραγωγών-, 
θα προσεγγίσουμε το θέμα της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα, σε συλλογικό επίπεδο, μπορεί να πάρει διάφο-
ρες μορφές ανάλογα με τον τόπο δράσης των γυναικών, το πεδίο δράσης τους, την 
οικονομική δυνατότητα που έχουν, τη στήριξη από την τοπική κοινωνία, από το 
οικογενειακό τους περιβάλλον και φυσικά από το κράτος, την πρόσβαση και σε άλ-
λες τοπικές κοινωνίες καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδρυση, η εδραί-
ωση και ύστερα η προβολή ή ακόμα και η επέκταση των γυναικείων συνεταιρισμών 
απαιτούν καθημερινή προσπάθεια, χρόνο, χώρο, δικτύωση. 
Και όλα αυτά σε ένα πρώτο επίπεδο. Διότι αναφορικά με το επίπεδο της βιομηχανι-
κής ανάπτυξης, εκεί οι γυναίκες αποτελούν τη μειοψηφία τόσο σε θέσεις ευθύνης 

όσο και σε εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ παρουσιάζονται και μισθολογικές ανισότητες. Για το λόγο αυτόν, ο εξει-
δικευμένος Οργανισμός του Συστήματος του Ο.Η.Ε. για τη βιομηχανική ανάπτυξη UNIDO δραστηριοποιείται υπέρ 
της ένταξης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της βιομηχανίας. 
Μάλιστα, υιοθετήθηκε Ψήφισμα με τίτλο «UNIDO, Ισότητα των Φύλων και Ενδυνάμωση των Γυναικών» στην πιο 
πρόσφατη Γενική Διάσκεψη του εξειδικευμένου Οργανισμού, το οποίο υποστηρίχθηκε από όλα τα Κράτη-Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η εκπόνηση Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των 
Γυναικών για την περίοδο 2016-2019, καλύπτοντας έτσι όλους τους τομείς στους οποίους οι γυναίκες δραστηρι-
οποιούνται μεν, μειοψηφούν δε.

# 2 Ιουλίου: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

# ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ

Της Φωτεινής Βρύνα - Επικεφαλής του Τοµέα Ισότητας των Φύλων Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)
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#    Ενδεικτικές Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων  
από την Περιφέρεια Ηπείρου

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Ηπείρου συγκροτήθηκε τον Νοέμβριο του 2011 
και λειτουργεί με την παρούσα σύνθεση από τον Μάιο του 2015. Στα μέλη της περιλαμβάνονται 
εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης με αναπλη-
ρωτή του τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη κ. Οδυσσέα Πότση, οι περιφερειακοί σύμβουλοι 
κα Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα και ο κ. Βασίλειος Γοργόλης, αναπληρωτής της, από την 
Π.Ε.Δ. η κα Ροζίνα Βαβέτση, αντιδήμαρχος του Δήμου Ν. Σκουφά Άρτας, με αναπληρώτριά της 
την κα Γιαννούλα Γεωργούλη, δημοτική σύμβουλο του Δήμου Ζίτσας, ως εκπρόσωποι γυναι-
κείων οργανώσεων η κα Κωνσταντίνα Θεοδώρου από τον γυναικείο αγροτικό συνεταιρισμό 
«Γ.Η.Σ.» Ιωαννίνων και η κα Πόπη Στεφανίδη από την Χ.Ε.Ν. αναπληρώτριά της, και από τη 
Γ.Γ.Ι.Φ. η κα Ελένη Μαραγκουδάκη με αναπληρώτριά της την κα Αναστασία Νικηφόρου. Από της 
συστάσεώς της η Επιτροπή επέδειξε ενδιαφέρον και δραστηριότητα στα θέματα ισότητας, με 
όρους άριστης συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αλλά και το Γραφείο 
Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, στο νέο περιβάλλον που διαμορφώθηκε έπειτα 
από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων από τον Περιφερειάρχη 

  Στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας
Οι προκλήσεις της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας απαιτούν την κινητοποίηση για την εξεύ-
ρεση λύσεων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Για το λόγο αυτόν, η Περιφερειακή Επιτροπή 
Ισότητας (ΠΕΠΙΣ) στοχεύει στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας με την υποστήριξη 
των αγροτικών γυναικείων συνεταιρισμών. Συμπεριλαμβάνοντας στη σύνθεσή της εκπρόσωπο 
του γυναικείου συνεταιρισμού «Γ.Η.Σ.» Κατσικάς Ιωαννίνων, ενός από τους ενεργητικότερους 
συνεταιρισμούς της Ηπείρου, συμμετέχει ενεργά στην προώθηση δράσεων που αφορούν στην 
ενίσχυση του ρόλου των γυναικών για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. 
Στις 30 Μαρτίου 2016 η ΠΕΠΙΣ συνδιοργάνωσε με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής συνάντηση της Εκπροσώπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
κας Ελένης Τσιομίδου, με γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς, υπηρεσιακούς παράγοντες 

 Ημερίδες
Η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο της σύνταξης 
του Εγχειριδίου Εξειδίκευσης του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων 
(ΣΕΙΦ) για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις πολιτικές της Περιφέρειας, στις 
30 Νοεμβρίου 2015, αποτέλεσε αφορμή για την παρουσίαση των δράσεων της Περιφέρει-
ας Ηπείρου, ενώ έγινε εκτενής αναφορά στην «Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας 

Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη. 
Η Επιτροπή καθιέρωσε τη συστηματική συνεργασία με όλα τα Συμβουλευτικά Κέντρα κακοποιη-
μένων γυναικών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, και δη το «Συμβουλευτικό Κέντρο 
Γυναικών Ιωαννίνων», το «Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δή-
μου Αρταίων» και το «Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών Δήμου Πρέβεζας», τα οποία προσκαλούνται σε κάθε συνεδρίαση 
και ενημερώνουν τα μέλη της Επιτροπής αλλά και τους πολίτες της Ηπείρου. Η αξιόλογη αυτή συνεργασία αποδείχθηκε επωφελής για όλους, 
και ιδιαίτερα για τις ωφελούμενες γυναίκες, οι οποίες ενημερώνονται διαρκώς για τη βοήθεια και υποστήριξη που μπορεί να τους παρασχε-
θεί, μέσω της προβολής των συνεδριάσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

κατά την γυναικών» με σειρά εισηγήσεων από στελέχη της Πε-
ριφέρειας Ηπείρου και τα Συμβουλευτικά Κέντρα. Επίσης, συμ-
μετείχαν με εισηγήσεις αγροτικοί γυναικείοι συνεταιρισμοί από 
την Ήπειρο, οι οποίοι μοιράστηκαν την εμπειρία τους σε μια 
προσπάθεια ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης της γυναικεί-
ας επιχειρηματικότητας. Επισημαίνεται η παρουσία της πρώην 
Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων Ευγενίας Τσουμάνη,  
η οποία τίμησε με την ενδιαφέρουσα εισήγησή της την ημερίδα.

και ενδιαφερόμενους φορείς. Ήδη στο 
αποτέλεσμα της συνάντησης εντάσσεται η 
συγκέντρωση των απαντητικών σημειωμά-
των στο ερωτηματολόγιο που προωθήθηκε 
σε όλους τους συνεταιρισμούς, οι οποίοι 
ενημερώνουν για τη δραστηριότητά τους, 
θέτουν τους προβληματισμούς τους και 
προτείνουν λύσεις. 



Με ιδιαίτερη επιτυχία διε-
ξήχθη την Παρασκευή 08 
Ιουλίου 2016 η συνάντηση 
εργασίας που διοργάνωσε το 
Γραφείο Ισότητας των Φύλων 
της Ένωσης Περιφερειών Ελ-
λάδας και αφορούσε όλους/
ες τους/τις Προέδρους και 
τα μέλη των Περιφερειακών 
Επιτροπών Ισότητας, με σκο-

πό να παρέχει τη στήριξή του στην υλοποίηση των σχεδίων δρά-
σης για την ισότητα των φύλων που έχουν εκπονηθεί σε κάθε 
περιφέρεια, καθώς και να δώσει τη δυνατότητα να συζητηθούν 
θέματα, πρωτοβουλίες και προβληματισμοί των Π.ΕΠ.ΙΣ., σχετικά 
πάντα με τη διάσταση του φύλου.
Το παρών στη συνάντηση αυτή έδωσαν η κυρία Γεωργία Χειράκη 
από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, οι κυρίες 
Εύη Αποστολάκη και Νικολέττα Δανιά από την Περιφέρεια Αττι-
κής, η κυρία Αγγελική Σαραντινού από την Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου, οι κυρίες Ευαγγελία Γιαννοπούλου και Βίκυ Καραπάνου 
από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Χρήστος Μιχα-
λάκης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η κυρία Μερόπη Απελίδου 
από την Περιφέρεια Κρήτης και οι κυρίες Μίνα Παπαναστασίου, 
Ελένη Ευσταθίου και Αγγελική Κούκουζα από την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, εκπροσωπώντας επάξια τις περιφέρειές τους.
Αρχικά, αφού έγινε λόγος για τις δράσεις που έχει πραγματο-
ποιήσει η κάθε Π.ΕΠ.ΙΣ. και για όσες προγραμματίζονται να γί-
νουν, κατατέθηκαν και οι δυσκολίες που υπάρχουν τόσο στη 
συγκέντρωση όλων των μελών προκειμένου να συνεδριάσουν 
όσο και στην έλλειψη οικονομικών πόρων για να στηρίξουν τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται. Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι 
κάθε περιφέρειας αντάλλαξαν απόψεις, συζήτησαν για περαιτέ-
ρω δράσεις και σε ένα ευρύτερο πεδίο, διαπεριφερειακό, ώστε 
να ενισχυθεί ο ρόλος των Επιτροπών Ισότητας και να επιτύχουν 
την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ισότητας των φύ-
λων, κάτι που αποτελεί ζητούμενο και βασικό σκοπό της λει-
τουργίας τους. 

Η Επικεφαλής του Τομέα 
Ισότητας των Φύλων, κυρία 
Φωτεινή Βρύνα, δήλωσε τη 
στήριξή της σε όποια πρω-
τοβουλία ληφθεί από πλευ-
ράς επιτροπών. Η στήριξη 
αυτή μπορεί να αφορά την 
προσφορά τεχνογνωσίας για 
κάθε είδους διοργάνωση, τη 
δικτύωση με άλλους φορείς/
οργανώσεις/πρόσωπα-κλειδιά σε θέματα ισότητας των φύλων, 
τη διάχυση της πληροφορίας μέσω του Newsletter και ό,τι άλλο 
χρειαστεί. Επίσης, πρότεινε κάποιες δράσεις τις οποίες μπορούν 
να υλοποιήσουν οι Π.ΕΠ.ΙΣ. και αφορούν ενδεικτικά τον κοινωνι-
κό τομέα (ενημέρωση για την ύπαρξη δομών/οργανώσεων κλπ 
που υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια, μετανάστευση, ενίσχυση μο-
νογονεϊκών οικογενειών, ενθάρρυνση για ενασχόληση με γυναι-
κείους συνεταιρισμούς, ενθάρρυνση γυναικών για συμμετοχή σε 
κέντρα λήψης αποφάσεων, δομές στήριξης γυναικών-θυμάτων 
βίας), τον εκπαιδευτικό τομέα (ενημερωτικές ημερίδες/σεμι-
νάρια για την ισότητα των φύλων τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο 
και στα σχολεία με αποδέκτες τα παιδιά), τον πολιτιστικό τομέα 
(ανάδειξη γυναικών καλλιτεχνών κάθε περιφέρειας, λειτουργία 
θεατρικών εργαστηρίων για δημιουργική απασχόληση παιδιών), 
τον τομέα της υγείας (κινητές μονάδες μαστογραφίας σε απο-
μακρυσμένες περιοχές, δωρεάν δερματολογικός έλεγχος), τον 
εργασιακό τομέα (ενημέρωση για θέματα ισότητας φύλων στο 
προσωπικό των υπηρεσιών της περιφέρειας) κ.ά.
Καταλήγοντας, αφού εκφράστηκε η επιθυμία για καθιέρωση των 
συναντήσεων αυτών τουλάχιστον σε ετήσια βάση, και μάλιστα 
με διάθεση αποκέντρωσης, διατυπώθηκε η αναγκαιότητα για 
την πραγματοποίηση ενημερωτικών ημερίδων επικεντρωμένων 
αφενός σε ευρωπαϊκά προγράμματα και αφετέρου στη γυναικεία 
απασχόληση και επιχειρηματικότητα. Τέλος, έντονη ήταν η επι-
θυμία για ανταλλαγή καλών πρακτικών και για συνεργασία, αφού 
μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να επέλθει ένα ολοκληρωμένο 
και άρτιο αποτέλεσμα.

# 08 Ιουλίου 2016 - Δελτίο Τύπου

  Μελλοντικές δράσεις

  Εκδηλώσεις
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΠΕΠΙΣ με όλους τους ενδιαφερόμενους  
φορείς εντάσσεται η συνδιοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Οι Σύγχρονες  
Μορφές Οικογένειας», με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας-Παράρτημα Ιωαννίνων.

Η ΠΕΠΙΣ Ηπείρου στην τελευταία της συνεδρίαση αποφάσισε την οργάνωση δράσεων για τις γυναίκες όλης της Ηπείρου, 
την ενίσχυση των γυναικείων συνεταιρισμών και της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Ήδη δρομολογείται η οργάνωση 
ημερίδας στην Άρτα στις αρχές Σεπτεμβρίου σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Ι.Φ. και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ 
θα ακολουθήσουν επόμενες εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της Ηπείρου, αλλά και επιτόπου επισκέψεις στην έδρα των 
συνεταιρισμών.
Η ΠΕΠΙΣ Ηπείρου ήδη έχει αποφασίσει σε συνεργασία με την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων Περιφέρειας Ηπείρου και την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τη δραστηριοποίηση στο χώρο της εκπαίδευσης, με την οργάνωση 
δράσεων για την ευαισθητοποίηση των μαθητών στα θέματα ισότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.   
Τέλος, η ΠΕΠΙΣ Ηπείρου αποφάσισε την υποστήριξη της δημοσίευσης του περιοδικού με τίτλο «SELENE-Οι γυναίκες αλλάζουν τον κόσμο», 
η θεματολογία του οποίου άπτεται των θεμάτων ισότητας, δίνοντας μία νέα διάσταση στην προσέγγιση των ζητημάτων που απασχολούν τα 
δύο φύλα, με ενδιαφέρουσα οπτική και απόψεις που συμβάλλουν στην ουσιαστική συνειδητοποίηση της έννοιας της ισότητας των φύλων.                    



 

# Ημερομηνία - σταθμός του Ιουλίου
02/07/1952:  Θεσπίζεται ο νόμος που χορηγεί στις γυναίκες το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις βουλευτικές εκλογές

#    Κατανομή των μελών  
των περιφερειακών συμβουλίων  
ως προς το φύλο

( Τα στοιχεία είναι ελαφρώς διαφοροποιημένα από αυτά που είχαν προκύψει από  
τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, λόγω κάποιων αλλαγών/αντικαταστάσεων 
περιφερειακών συμβούλων που συντελέστηκαν έως το Μάιο του 2016 )

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-
                                           Θράκης

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας



# Γραφείο Ισότητας των Φύλων  Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)

Λ. Μεσογείων 15
Τ.Κ. 115 26 Αθήνα
τηλ.: 2132144727, 2132144767
fax: 2132144727
e-mail: tomeas.isotitas.enpe@gmail.com
URL: http://www.enpe.gr/enpe/tomeas-isotitas-enpe.aspx
Fb: Τοµέας Ισότητας Φύλων ΕΝ.Π.Ε.

Επικεφαλής: Φωτεινή Βρύνα
Συνεργάτιδα: Σωτηρία Αποστολάκη
Συντακτική Ομάδα: Φωτεινή Βρύνα, Σωτηρία Αποστολάκη
Σχεδιασμός: ananas s.a. advertising

Σηµείωση: Πέραν των κειµένων που έχει αναλάβει η συντακτική οµάδα του Γραφείου Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε., στο παρόν ενηµερωτικό έντυπο θα φιλοξενούνται και ενυπόγραφα 
κείµενα καταξιωµένων γυναικών και ανδρών που έχουν ασχοληθεί επισταµένα µε θέµατα ισότητας των φύλων και όχι µόνο. Εξέχουσα θέση θα έχουν επίσης και τα Νέα / Δελτία Τύπου 
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Κορκολή και του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων κ. Λαμπριανίδη, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Ιουλίου και ώρα 12.00 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας με θέμα το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα (Συντονισμός για Προσκλήσεις, Χρηματοοικο-
νομικά Εργαλεία, Αναπτυξιακός Νόμος)».
Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Μεσογείων 15, στον 4ο όροφο. 

# 26 Ιουλίου 2016 - Δελτίο Τύπου
H Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα το θέμα 

της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας


