
Η ισότητα των φύλων αποτελεί βασικό δικαίωμα για όλους, καθώς 
και θεμελιώδη αξία για κάθε δημοκρατική κοινωνία. 
Για τη διασφάλιση αυτού του δικαιώματος, δεν συνιστά επιτακτική 
ανάγκη μόνο η νομική αναγνώρισή του, αλλά και η εφαρμογή του 
σε όλους τους τομείς της ζωής: τον πολιτικό, τον οικονομικό, τον 
κοινωνικό και τον πολιτιστικό.
Παρόλο που έχουν σημειωθεί περιπτώσεις και βήματα επίσημης 
αναγνώρισης, η ισότητα των φύλων ακόμη δεν αποτελεί πραγμα-
τικότητα στην καθημερινή ζωή, αφού στην πράξη άνδρες και γυ-
ναίκες δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και παρατηρούμε να 
διαιωνίζονται πολλές κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και κοι-
νωνικές ανισότητες.
Αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια ανθρωπιστική και δημοκρατική 
κοινωνία βασισμένη στην ισότητα, απαιτείται οι τοπικές και περιφε-
ρειακές Αρχές να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τη διάσταση του φύλου 

στις πολιτικές τους, στην οργάνωσή τους και στις πρακτικές τους.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τόσο στον σημερινό όσο και 
στον κόσμο του αύριο η ουσιαστική και πραγματική ισότητα των φύ-
λων είναι καταλυτικής σημασίας για την οικονομική και την κοινω-
νική μας ευημερία – όχι μόνο σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, αλλά 
και στις περιφέρειες, τις πόλεις και τις τοπικές μας κοινότητες.
Πιστεύουμε ότι μια σύγχρονη στρατηγική ισότητας δεν μπορεί να 
αγνοήσει την ανάγκη της κοινωνίας για λύσεις απτές σε μια συχνά 
δύσκολη γυναικεία καθημερινότητα και σχεδιάζουμε δράσεις προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Γιατί ας μην ξεχνάμε. Χρειάζονται δύο για να υπάρχει ισότητα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
κ. Γιώργος Παυλίδης
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Η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του 
Καρκίνου της Παιδικής Ηλικί-
ας υπενθυμίζει σε όλους ότι ο 
καρκίνος είναι μια ασθένεια που 

απειλεί τη ζωή πολλών παιδιών σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από 
την καταγωγή, το χρώμα, την ηλικία, την κοινωνικο-οικονομική τους 
κατάσταση, και δυστυχώς παραμένει η νούμερο ένα αιτία θανάτου 
από ασθένεια στα παιδιά.  
Είναι θετικό ότι στην εποχή μας με τα τεράστια επιστημονικά επιτεύγ-
ματα το ποσοστό επιβίωσης το οποίο πριν από 50 χρόνια ήταν 10%, 
τώρα είναι 90%, χωρίς ωστόσο να έχουν βρεθεί ακόμα αποτελε-
σματικές θεραπείες για κάποιες σπάνιες παθήσεις, καθώς ο καρκί-
νος δεν είναι ένας, αλλά υπάρχουν 16 διαφορετικοί τύποι και πάνω 
από 100 υποκατηγορίες.  

Στην Ελλάδα κάθε χρόνο έχουμε 280 με 300 νέες περιπτώσεις παι-
δικού καρκίνου και το 80% από αυτές αντιμετωπίζονται στο Νοσο-
κομείο μας, στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδι-
νογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ» με  μεγάλο ποσοστό επιτυχίας: 3 στα 4 παιδιά 
γίνονται καλά!
Ευχή μας είναι η επιστήμη να φτάσει όσο γίνεται συντομότερα να 
κάνει όλα τα παιδιά καλά!
Ως τότε θέλουμε να στείλουμε στους γονείς των άρρωστων παιδιών 
το μήνυμα πως όλοι όσοι αποτελούμε την οικογένεια της «ΕΛΠΙΔΑΣ» 
είμαστε εδώ, κοντά τους, και διατηρούμε όσο γίνεται υψηλότερες σε 
επίπεδο τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσα στο Ογκολογικό Νοσο-
κομείο και στον Ξενώνα της ΕΛΠΙΔΑΣ.

# 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: ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

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 ενυ-
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Για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου 
της Παιδικής Ηλικίας

Προέδρου του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ»
Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε χθες η δράση 
ενημέρωσης των φοιτητών που διοργανώθηκε από την Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Οροθετικών 
Ελλάδας «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» και το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Η δράση στο χώρο της πανεπιστημιούπολης έγινε με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Χρήσης Προφυλακτικού (13η Φεβρουαρίου) και, 
κατά τη διάρκειά της, πραγματοποιήθηκε δωρεάν εξέταση των φοι-
τητών με «checkpoint» εντός της Κινητής Μονάδας Υγείας. 
Εκατοντάδες φοιτητές ενημερώθηκαν, ενώ διατέθηκε έντυπο υλι-
κό, προφυλακτικά και εξετάστηκαν 47 άτομα.
Στην ενημερωτική εκδήλωση συμμετείχε ιατρός-παθολόγος, εκ-
πρόσωπος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ενώ παρευρέθη-

καν η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών Βενετσάνα Κυριαζο-
πούλου και ο καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών 
Χαράλαμπος Γώγος.
«Η εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χρήσης Προ-
φυλακτικού είχε ως στόχο την ενημέρωση των φοιτητών για την 
προστασία από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και την 
HIV λοίμωξη. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ακολουθώντας πο-
λιτική κοινωνικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πρόληψης 
θα συνεχίσει σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα να 
διοργανώνει παρόμοιες δράσεις» επισήμανε σε δήλωσή του ο 
Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αντώνης 
Χαροκόπος.         

# 16 Φεβρουαρίου 2016
Ενημερωτική δράση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,  
το Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας 
και το Πανεπιστήμιο Πατρών - Δελτίο Τύπου

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εμείς ως Περιφέρειες μέχρι σή-
μερα έχουμε συνεισφέρει σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια η 
οποία γίνεται στη συνεχώς και πιο επικίνδυνη στιγμή για τη χώρα. 
Θέλουμε να συνεισφέρουμε ακόμα περισσότερο. Έχουμε βάλει 
βαθιά το αποτύπωμα της προσφοράς μας αυτής, αλλά θέλουμε να 
μπορέσουμε να προσφέρουμε. Δεν θέλουμε συνολική παρέμβαση 
στο έργο μας. Θέλουμε συνεργασία, θέλουμε συνέργεια, θέλουμε 
ειλικρίνεια, θέλουμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας. Και σ’ 
αυτή τη δύσκολη στιγμή πρέπει να ενώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. 
Και μεταφέρω την αγωνία κάθε ελληνικής οικογένειας, την πίεση 
που δέχεται κάτω από την ανεργία, τη φτώχεια, την αβεβαιότητα, τη 
ρευστότητα, την αγωνία για το αύριο. Είναι πολύ πιεσμένα τα πράγ-
ματα. Το νιώθουμε καθημερινά από την πίεση που δεχόμαστε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συ-
νεργασία που έχουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο πλαίσιο και 
του δικού μου θεσμικού ρόλου. Λόγω “προϋπηρεσίας”, για να το πω 
έτσι, στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, έχω πλήρη επίγνωση πρώτον ότι 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα, αλλά ιδίως ο δεύτερος βαθμός, 
έχει επωμισθεί ένα σημαντικό βάρος, χωρίς να διαθέτει τα απαραί-

τητα μέσα. Γιατί, δυστυχώς, συνηθίζουμε στον Τόπο μας να κάνουμε 
μεταρρυθμίσεις χωρίς να εξασφαλίζουμε σ΄αυτούς τους οποίους 
αναθέτουμε ρόλους τους απαραίτητους πόρους. Την άποψή μου την 
ξέρετε από παλιά, εξακολουθώ να επιμένω και σήμερα. Οφείλω δε 
να τονίσω τούτο. Ιδίως στο πλαίσιο του προσφυγικού, οι Περιφέ-
ρειες εκείνες που υφίστανται το μεγάλο βάρος έχουν ανταποκριθεί 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό και αυτό σας το αναγνωρίζει η κοινωνία. 
Όπως επίσης γνωρίζω πάρα πολύ καλά πως σ΄ αυτές τις συνθήκες, 
οιονεί ανθρωπιστικής κρίσης, τις οποίες βιώνουμε, οι Περιφέρειες 
στηρίζουν τον κοινωνικό ιστό για να μην υπάρχει ρήξη. Οι δυσχέρει-
ες είναι γνωστές. Στο πλαίσιο του ρόλου μου θα κάνω αυτό που μου 
αναλογεί. Ένα όμως μπορώ να πω και το επαναλαμβάνω. Συνεχίστε 
στον ίδιο δρόμο και θυμηθείτε ότι ειδικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και στο δεύτερο βαθμό, μολονότι είναι ευρύτερος από τον πρώτο, 
η επαφή σας με την κοινωνία είναι εκείνη που σας καταξιώνει. Η 
στήριξη της κοινωνίας από την πλευρά σας είναι εκείνη η οποία επι-
βεβαιώνει τη σημασία του ρόλου σας, αλλά ταυτοχρόνως σας κατα-
ξιώνει στην ίδια την κοινωνία επειδή ανταποκρίνεσθε σ΄ αυτό για το 
οποίο έχετε εκλεγεί. Και πάλι σας ευχαριστώ.
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Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας 
κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
με τον Πρόεδρο της ΕΝ.Π.Ε. & Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΓΟΡΑΣΤΟ στο Προεδρικό Μέγαρο

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σε συνερ-
γασία με την κυρία Καλιόπη Γόμου, Αντιπε-
ριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής, και την 
κυρία Αγγελική Σαραντινού, Εντεταλμένη 
Σύμβουλο Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς, 
καθώς με τη Λέσχη Πλωμαρίου «Βενιαμίν 
ο Λέσβιος», πραγματοποίησαν εκδήλωση 
στο Πλωμάρι, με θέμα :
«Κάπνισμα & Καρδιοαγγειακά Νοσήματα».

# Δράση Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου

# Χαιρετισμός Περιφερειάρχη  
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης  

κ. Γιώργου Παυλίδη

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκη-
σης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής επί του σχεδίου 
νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης με τίτλο «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, 
Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια - Αξιοκρατία 
και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)», την Ένωση Περι-
φερειών Ελλάδας εκπροσώπησε η κα Χριστιάνα Καλογήρου, ταμίας 
της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. 
Η κα Καλογήρου στην τοποθέτησή της κατά τη διαδικασία ακρόασης 
φορέων μεταξύ άλλων επεσήμανε:
• Τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα δεν πρέπει να αποκλείονται από τις 
ενεργές δυνάμεις της δημόσιας διοίκησης. Τα στελέχη του ιδιωτικού 
τομέα -αντίστοιχων υψηλών προσόντων με αυτών του δημοσίου το-
μέα- θα μπορούσαν να εγγράφονται στο Μητρώο.
• Ο αποκλεισμός των δικηγόρων από τη στελέχωση των θέσεων των 
Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων Διοίκησης Ν.Π. 
του δημοσίου τομέα αντιβαίνει ευθέως στη ρητή θεσμική κατοχύρω-
ση του δημόσιου λειτουργηματικού χαρακτήρα της δικηγορίας.
• Ζητήθηκε η καθολική εφαρμογή των διατάξεων του Μητρώου, κα-

θόσον η αποσπασματική εφαρμογή του δεν εξασφαλίζει τις γενικές 
αρχές αξιοκρατίας και αξιολόγησης του νομοσχεδίου. 
• Τονίστηκε η ανάγκη επιστημονικής συνάφειας του μετέχοντος από 
άλλο φορέα στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. 
• Όσον αφορά στη μοριοδότηση, επισημάνθηκε η ανάγκη εναρμόνι-
σής της με τη διεθνή κατάταξη των τίτλων σπουδών και συγκεκριμέ-
να ζητήθηκε η αύξηση των μορίων για τους μεταπτυχιακούς και δι-
δακτορικούς τίτλους, καθώς και η αναλογικότητα της μοριοδότησης 
με τη θέση ευθύνης.  
• Σχετικά με τις διατάξεις που καθορίζουν τη διαδικασία της συνέ-
ντευξης επισημάνθηκε η απουσία αντικειμενικών κριτηρίων και τή-
ρησης πρακτικών.
• Η καταργούμενη διάταξη των άρθρων 267 και 268 του Καλλικράτη 
αναφορικά με τον καθορισμό στοχοθεσίας από τους ίδιους τους ΟΤΑ 
τονίστηκε ότι αντιβαίνει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική 
αυτοτέλεια των ΟΤΑ.
• Τέλος, η έκδοση υπουργικής απόφασης για τις αποσπάσεις υπαλ-
λήλων εποπτευόμενων φορέων, χωρίς προηγούμενη καταγραφή, 
αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των αναγκών από τον ίδιο το φο-
ρέα υποστηρίχθηκε ότι αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης. 
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Η ΕΝΠΕ για το Σχέδιο Νόμου για την Αξιολόγηση
Δελτίο Τύπου



Η σημαντική αύξηση της ανεργίας αλλά και η αποτελεσματική αντι-
μετώπισή της είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικοοικονο-
μικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις στη 
χώρα μας, καθώς κατά την περίοδο της κρίσης το συνολικό ποσοστό 
ανεργίας έχει αυξηθεί δραματικά, επηρεάζοντας κυρίως τις νεαρές 
ηλικίες αλλά και τις γυναίκες. 
Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έρευνας εργατικού δυναμικού 
σχετικά με τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον 

μήνα Οκτώβριο 2015 που δημοσιοποίησε στις 7 Ιανουαρίου 2016 
η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), προκύπτει ότι το ποσοστό 
ανεργίας για τις γυναίκες είναι ιδιαίτερα υψηλό (28,7%) και κατά 
πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών (21%). 
Σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, είναι χαρακτηριστικό ότι, συ-
γκρίνοντας σε ετήσια βάση τα ποσοστά ανεργίας κατά φύλο για το 
διάστημα Οκτώβριος 2010-2015, το ποσοστό ανεργίας των γυναι-
κών είναι συνεχώς υψηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών κατά 
περίπου 6-7 ποσοστιαίες μονάδες. 

Τα ανωτέρω στοιχεία επιβεβαιώνονται πλήρως και από τον Οργανι-
σμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ο οποίος στις 21 
Ιανουαρίου 2016 δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμ-
μένης ανεργίας για τον μήνα Δεκέμβριο 2015, από τα οποία προ-
κύπτουν για άλλη μία φορά άκρως υψηλά ποσοστά για τις γυναίκες 
(άνω του 60%). 
Είναι προφανές ότι και τα δύο φύλα βιώνουν τα οδυνηρά αποτελέ-
σματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της συρρίκνωσης της ελ-
ληνικής οικονομίας, χάνοντας σημαντικό μέρος της εργατικής τους 
δύναμης. Ωστόσο για τη γυναίκα οι επιπτώσεις είναι ακόμα πιο επώ-

δυνες, εάν συνυπολογιστεί και ο επιπρόσθετος ρόλος που καλείται 
αυτή να διαδραματίσει μέσα στην ίδια την οικογένεια.
Είναι σημαντικό λοιπόν να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της γυναικείας ανεργίας, τα οποία στόχο θα έχουν την εξάλειψη 
των εμποδίων εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας, τη δι-
ευκόλυνση στην πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, τη συνεχή κατάρ-
τιση και την ανάπτυξη του γυναικείου επιχειρείν. Είναι σημαντικό οι 
γυναίκες να μετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία, καθώς η 
οικονομική ανεξαρτησία τους αντιπροσωπεύει μια μεγάλη οικονομι-
κή ευκαιρία και ώθηση για την οικονομική ανάπτυξη.

#   Αφιέρωμα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
Δράσεις 2015

#  Γυναίκες και ανεργία

# 2 Φεβρουαρίου 2016
Δελτίο Τύπου

Τη Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε, με πρωτο-
βουλία της Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας, κυρίας Φωτεινής Βρύνα, συνάντηση φορέων και γυναικεί-
ων οργανώσεων στα γραφεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.
Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από την Ένωση Ελ-
ληνίδων Νομικών, από τη Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδας, από την 
Ένωση Γυναικών Κρήτης, από τον Πολιτικό Σύνδεσμο Γυναικών, από 
το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, από την Κίνηση Δη-
μοκρατικών Γυναικών και το Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Βίας 
κατά των Γυναικών, από την Ένωση Ελληνίδων για την Οικογένεια 
και τη Νεότητα, από το Λύκειο Ελληνίδων, από την Ένωση Γυναικών 
Ελλάδας, από το Σύνδεσμο Ελληνίδων Επιστημόνων, από την «Πα-
ναθηναϊκή» Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών, από την Ελληνική 
Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών, από την Ένωση 

Ελληνίδων Διπλω-
ματούχων Μηχα-
νικών, καθώς και 
αιρετές-μέλη άλλων 
οργανώσεων.
Ύστερα από την 
παρουσίαση των 
δράσεων του Γρα-

φείου Ισότητας των Φύλων από την 
κυρία Βρύνα, πραγματοποιήθηκε ένας 
εποικοδομητικός διάλογος, στον οποίο 
όλες οι πλευρές κατέληξαν να συνερ-
γαστούν προκειμένου να επιτευχθεί 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έτσι, 
εκτός από τις δράσεις στις οποίες θα 
προβεί κάθε γυναικεία οργάνωση για 
την Ημέρα της Γυναίκας, συμφωνήθηκε να συνεργαστούν και με 
το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε. Κατατέθηκε, επίσης, η 
πρόταση για την πραγματοποίηση ημερίδας σχετικά με το προσφυ-
γικό ζήτημα, γεγονός στο οποίο συνηγόρησαν όλες οι παρευρισκό-
μενες και εξέφρασαν την επιθυμία να στηρίξουν την υλοποίησή του. 
Τέλος, έγινε η παρουσίαση του πρώτου τεύχους του Newsletter, στο 
οποίο κατά κύριο λόγο θα γίνεται αναφορά στις Περιφερειακές Επι-
τροπές Ισότητας και επιπλέον θα συμπεριλαμβάνονται άρθρα των 
γυναικείων οργανώσεων, καθώς και καταξιωμένων ανθρώπων που 
έχουν ασχοληθεί επισταμένα με θέματα ισότητας των φύλων και με 
θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, ευρύτερα. Η συνάντηση έκλεισε με 
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και την ευχή να υπάρξει μια 
χρονιά γεμάτη υγεία για όλους, ισότητα και γόνιμες συνεργασίες.

▶  Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας  
- Δελτίο Τύπου 

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης διοργανώνει εκδήλω-
ση με θέμα: «Η γυναίκα στον εθελοντισμό την εποχή της κρίσης», 
την Κυριακή 8 Μαρτίου, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβου-
λίου στην Κομοτηνή, Δημοκρατίας 1, στις 6:30 το απόγευμα.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν, ως ομιλήτριες, σημαντικές γυναίκες 
της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και θα αναπτύξουν θέματα για τα δικαιώματα 
της γυναίκας, το ρόλο και την προσφορά της στην κοινωνία και τις 
ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες, τον εθελοντισμό και τα προγράμματα 
υποστήριξης.
Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Γιώργος 
Παυλίδης, σεβόμενος τους αγώνες και την προσφορά των γυναι-
κών, σχολιάζει: «Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας εορτάζεται για 
περισσότερο από 100 χρόνια, τιμώντας τους αγώνες των γυναικών 
για ισότητα στα θεμελιώδη ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, 
τις ίσες ευκαιρίες και την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία, την ερ-
γασία και την οικογένεια. Σήμερα όλα αυτά αποτελούν κεκτημένα 
δικαιώματα και για τη χώρα μας, που τα τελευταία τριάντα χρόνια 
έκανε πολλά βήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να 

ληφθούν περισσότερα και ουσιαστικότερα μέτρα για τη στήριξη της 
γυναίκας.
Οι ρόλοι της σύγχρονης γυναίκας σήμερα είναι πολλοί και πολύπλο-
κοι: μητέρα, σύζυγος, παιδαγωγός, νοικοκυρά, σύντροφος, φίλη, 
εργαζόμενη, συνεργάτης, επιστήμονας, συνδικαλίστρια, πολιτικός 
κ.ά. Σε αυτούς τους ρόλους καλείται καθημερινά να αντεπεξέλθει 
άλλες φορές με επιτυχία και άλλες με κόστος την προσωπική της 
ζωή. Όμως η σύγχρονη γυναίκα επιθυμεί και επιλέγει να συνδυάσει 
όλους τους ρόλους της και μάλιστα πολλές φορές διακρίνεται για 
τα επιτεύγματά της, είτε στην επαγγελματική της ζωή, είτε στην ενα-
σχόλησή της με τα κοινά και την προσφορά, είτε στην πολιτική και το 
συνδικαλισμό, πέραν του ρόλου της στην οικογένεια. 
Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια η κρίση λειτούργησε θετικά στον το-
μέα του εθελοντισμού, κυρίως δε όπως αυτός εκφράζεται από τις 
γυναίκες σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες: παιδιών, αδυνάμων, 
απόρων, κακοποιημένων γυναικών, αναπήρων, θυμάτων βίας, πε-
ριθωριοποιημένων ατόμων και αλλού. Αυτή τη γυναίκα εμείς θαυ-
μάζουμε, επαινούμε και θέλουμε να επιβραβεύουμε κάθε μέρα και 
με κάθε τρόπο».
Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά σύνολα από το Μουσικό 
Γυμνάσιο - Λύκειο της Κομοτηνής.

▶ Συμμετοχή αιρετών γυναικών στο 9ο επιμορφωτικό σεμινάριο 
του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας στην Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας-Θράκης στις 13 & 14 Ιουλίου 2015, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετο-
χής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής».
▶ Επίσκεψη και ενημέρωση στον Ξενώνα κακοποιημένων γυναι-
κών που εδρεύει στην Κομοτηνή με επιστημονικούς συνεργάτες της 
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.
▶ Η Περιφέρεια ΑΜΘ συμμετείχε με την περιφερειακή σύμβουλο 
και μέλος της Επιτροπής Ισότητας ΑΜΘ κυρία Χειράκη Γεωργία στην 
εκδήλωση της ΕΝΠΕ στην Αθήνα, για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυ-
ναίκας, με τίτλο: «Η έμφυλη εμπειρία των γυναικών στην πολιτική» 
στις 6 Μαρτίου.
▶ Η Περιφέρεια ΑΜΘ συμμετείχε με την περιφερειακή σύμβουλο 
και μέλος της Επιτροπής Ισότητας ΑΜΘ, κυρία Χειράκη Γεωργία, 

στη συνάντηση εργασίας που διεξήχθη στις 2 Ιουλίου στο Γραφείο 
Ισότητας της ΕΝΠΕ, με τίτλο «Σχεδιασμός Δράσεων Επιτροπών 
Περιφερειών Ισότητας», με την παρουσία της Γενικής Γραμματέα 
Ισότητας των Φύλων, κυρίας Φωτεινής Κούβελα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συντονισμός – Παρουσίαση: κα. Βάσω Θεολόγη

18:30 Έναρξη της εκδήλωσης από τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ κ. Γιώργο Παυλίδη

18:40 Χαιρετισμοί Επισήμων

18:50
«Η Ευρωπαϊκή Xάρτα των δικαιωμάτων της γυναίκας», από την κα. Γεωργία Χειράκη, Εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην  
Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας ΑΜ-Θ

19:00
«Ο εθελοντισμός στην πράξη: Προσφορά στέγης στις κακοποιημένες γυναίκες, στα παιδιά, στους αδύναμους», από την κα. Αλίκη Τσιαμούρα, 
Πρόεδρο Αδελφότητος Kυριών Δράμας

19:10
«Η κοινωνική προσφορά της γυναίκας στον τομέα της υγεία και της πρόνοιας», από την κα. Στέλλα Παπαδοπούλου, Αν/τρια Διοικήτρια Γενικού 
Νοσοκομείου Καβάλας

19:20
«Πρόγραμμα υποστήριξης της κακοποιημένης γυναίκας και των παιδιών των φαναριών», από την κα. Κυριακούλα Αλατζά - Παπαδοπούλου, 
Μέλος του Δ.Σ. του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ξάνθης «Η Στήριξη»

19:30
«Η γυναίκα εθελόντρια στην υπηρεσία του παιδιού και της οικογένειας», από τις κυρίες Σουζάνα Μουρατίδου και Βιλντάν Γιουσούφ,  
Κοιν. Λειτουργοί Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Κομοτηνής των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδας

19:40 «Ο ρόλος της γυναίκας στα προγράμματα απεξάρτησης», από την κα. Ντέλια Τσογκίδου, Υπεύθυνη ΚΕΘΕΑ - Κιβωτός

Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο: Οκτώβριος 2010 - 2015

Φύλλο Οκτώβριος

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Άρρενες 11,1 17,5 23,1 24,6 23,2 21,0

Θήλεις 17,7 23,8 29,8 31,7 29,6 28,7

Σύνολο 13,9 20,2 26,0 27,7 26,0 24,5

Πηγή: Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού & Αγοράς Εργασίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Φωτεινή Βρύνα

05.02.1930:  Ψηφίζεται Προεδρικό Διάταγμα 
που αναγνωρίζει για πρώτη φορά στις γυναίκες 
το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, 
αλλά με περιορισμούς (μόνο στις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές και μόνο για τις εγγράματες άνω των  
30 ετών).
11.02.1934:  Οι γυναίκες ψηφίζουν για πρώτη 
φορά στις δημοτικές εκλογές.
19.02.1956:  Οι γυναίκες ψηφίζουν για πρώτη 
φορά στις βουλευτικές εκλογές.
29.02.1956:  Η Λίνα Τσαλδάρη της ΕΡΕ ορ-
κίζεται η πρώτη γυναίκα υπουργός. Ανέλαβε το 
Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας στην Κυβέρνηση 
Καραμανλή.

#   Ημερομηνίες- 
σταθμός του  
Φεβρουαρίου

Η Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
(ΕΝ.Π.Ε.), κυρία Φωτεινή Βρύνα, συναντήθηκε σήμερα, 17 Φεβρουαρίου 2016, 
με τον Πρόεδρο του Σικιαρίδειου Ιδρύματος, κύριο Γεώργιο Αργυρόπουλο.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η στήριξη του Ιδρύματος μέσα από σειρά δράσεων οι 
οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν από τον Τομέα Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε. 
προκειμένου να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί το σπουδαίο έργο που παράγει το 
Ίδρυμα.
Η κυρία Βρύνα ξεναγήθηκε στους χώρους του Ιδρύματος και είδε από κοντά τις 
υπέροχες δημιουργίες των παιδιών 
που φοιτούν στα οκτώ (8) διαφορετικά 
εργαστήρια τα οποία ειδικεύονται στην 
Κηροπλαστική, στην Κεραμική, στην 
Τροφοδοσία, στο Θερμοκήπιο, στις Καλ-
λιτεχνικές Κατασκευές-Μπατίκ, στην 
Κηπουρική, στο Ξυλουργείο και στα Είδη 
Γάμου-Βάπτισης. 

«Αξίζει τη στήριξη όλων μας»

# 17 Φεβρουαρίου 2016
Δελτίο Τύπου

Της Φωτεινής Βρύνα - Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας των Φύλων Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)

# Η ΕΝ.Π.Ε. και ο 
Τομέας Ισότητας 
των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε.
μαζί με τον 
Δήμο Αθηναίων
και τον Oργανισμό 
Αθλητισμού Πολιτισμού 
και Νεολαίας
σας προσκαλούν 
για ένα 4ήμερο
αποκριάτικων
εορταστικών εκδηλώσεων 
στην Πλατεία Συντάγματος



Η σημαντική αύξηση της ανεργίας αλλά και η αποτελεσματική αντι-
μετώπισή της είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικοοικονο-
μικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις στη 
χώρα μας, καθώς κατά την περίοδο της κρίσης το συνολικό ποσοστό 
ανεργίας έχει αυξηθεί δραματικά, επηρεάζοντας κυρίως τις νεαρές 
ηλικίες αλλά και τις γυναίκες. 
Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έρευνας εργατικού δυναμικού 
σχετικά με τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον 

μήνα Οκτώβριο 2015 που δημοσιοποίησε στις 7 Ιανουαρίου 2016 
η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), προκύπτει ότι το ποσοστό 
ανεργίας για τις γυναίκες είναι ιδιαίτερα υψηλό (28,7%) και κατά 
πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών (21%). 
Σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, είναι χαρακτηριστικό ότι, συ-
γκρίνοντας σε ετήσια βάση τα ποσοστά ανεργίας κατά φύλο για το 
διάστημα Οκτώβριος 2010-2015, το ποσοστό ανεργίας των γυναι-
κών είναι συνεχώς υψηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών κατά 
περίπου 6-7 ποσοστιαίες μονάδες. 

Τα ανωτέρω στοιχεία επιβεβαιώνονται πλήρως και από τον Οργανι-
σμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ο οποίος στις 21 
Ιανουαρίου 2016 δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμ-
μένης ανεργίας για τον μήνα Δεκέμβριο 2015, από τα οποία προ-
κύπτουν για άλλη μία φορά άκρως υψηλά ποσοστά για τις γυναίκες 
(άνω του 60%). 
Είναι προφανές ότι και τα δύο φύλα βιώνουν τα οδυνηρά αποτελέ-
σματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της συρρίκνωσης της ελ-
ληνικής οικονομίας, χάνοντας σημαντικό μέρος της εργατικής τους 
δύναμης. Ωστόσο για τη γυναίκα οι επιπτώσεις είναι ακόμα πιο επώ-

δυνες, εάν συνυπολογιστεί και ο επιπρόσθετος ρόλος που καλείται 
αυτή να διαδραματίσει μέσα στην ίδια την οικογένεια.
Είναι σημαντικό λοιπόν να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της γυναικείας ανεργίας, τα οποία στόχο θα έχουν την εξάλειψη 
των εμποδίων εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας, τη δι-
ευκόλυνση στην πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, τη συνεχή κατάρ-
τιση και την ανάπτυξη του γυναικείου επιχειρείν. Είναι σημαντικό οι 
γυναίκες να μετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία, καθώς η 
οικονομική ανεξαρτησία τους αντιπροσωπεύει μια μεγάλη οικονομι-
κή ευκαιρία και ώθηση για την οικονομική ανάπτυξη.

#   Αφιέρωμα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
Δράσεις 2015

#  Γυναίκες και ανεργία

# 2 Φεβρουαρίου 2016
Δελτίο Τύπου

Τη Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε, με πρωτο-
βουλία της Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας, κυρίας Φωτεινής Βρύνα, συνάντηση φορέων και γυναικεί-
ων οργανώσεων στα γραφεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.
Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από την Ένωση Ελ-
ληνίδων Νομικών, από τη Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδας, από την 
Ένωση Γυναικών Κρήτης, από τον Πολιτικό Σύνδεσμο Γυναικών, από 
το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, από την Κίνηση Δη-
μοκρατικών Γυναικών και το Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Βίας 
κατά των Γυναικών, από την Ένωση Ελληνίδων για την Οικογένεια 
και τη Νεότητα, από το Λύκειο Ελληνίδων, από την Ένωση Γυναικών 
Ελλάδας, από το Σύνδεσμο Ελληνίδων Επιστημόνων, από την «Πα-
ναθηναϊκή» Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών, από την Ελληνική 
Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών, από την Ένωση 

Ελληνίδων Διπλω-
ματούχων Μηχα-
νικών, καθώς και 
αιρετές-μέλη άλλων 
οργανώσεων.
Ύστερα από την 
παρουσίαση των 
δράσεων του Γρα-

φείου Ισότητας των Φύλων από την 
κυρία Βρύνα, πραγματοποιήθηκε ένας 
εποικοδομητικός διάλογος, στον οποίο 
όλες οι πλευρές κατέληξαν να συνερ-
γαστούν προκειμένου να επιτευχθεί 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έτσι, 
εκτός από τις δράσεις στις οποίες θα 
προβεί κάθε γυναικεία οργάνωση για 
την Ημέρα της Γυναίκας, συμφωνήθηκε να συνεργαστούν και με 
το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε. Κατατέθηκε, επίσης, η 
πρόταση για την πραγματοποίηση ημερίδας σχετικά με το προσφυ-
γικό ζήτημα, γεγονός στο οποίο συνηγόρησαν όλες οι παρευρισκό-
μενες και εξέφρασαν την επιθυμία να στηρίξουν την υλοποίησή του. 
Τέλος, έγινε η παρουσίαση του πρώτου τεύχους του Newsletter, στο 
οποίο κατά κύριο λόγο θα γίνεται αναφορά στις Περιφερειακές Επι-
τροπές Ισότητας και επιπλέον θα συμπεριλαμβάνονται άρθρα των 
γυναικείων οργανώσεων, καθώς και καταξιωμένων ανθρώπων που 
έχουν ασχοληθεί επισταμένα με θέματα ισότητας των φύλων και με 
θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, ευρύτερα. Η συνάντηση έκλεισε με 
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και την ευχή να υπάρξει μια 
χρονιά γεμάτη υγεία για όλους, ισότητα και γόνιμες συνεργασίες.

▶  Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας  
- Δελτίο Τύπου 

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης διοργανώνει εκδήλω-
ση με θέμα: «Η γυναίκα στον εθελοντισμό την εποχή της κρίσης», 
την Κυριακή 8 Μαρτίου, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβου-
λίου στην Κομοτηνή, Δημοκρατίας 1, στις 6:30 το απόγευμα.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν, ως ομιλήτριες, σημαντικές γυναίκες 
της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και θα αναπτύξουν θέματα για τα δικαιώματα 
της γυναίκας, το ρόλο και την προσφορά της στην κοινωνία και τις 
ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες, τον εθελοντισμό και τα προγράμματα 
υποστήριξης.
Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Γιώργος 
Παυλίδης, σεβόμενος τους αγώνες και την προσφορά των γυναι-
κών, σχολιάζει: «Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας εορτάζεται για 
περισσότερο από 100 χρόνια, τιμώντας τους αγώνες των γυναικών 
για ισότητα στα θεμελιώδη ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, 
τις ίσες ευκαιρίες και την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία, την ερ-
γασία και την οικογένεια. Σήμερα όλα αυτά αποτελούν κεκτημένα 
δικαιώματα και για τη χώρα μας, που τα τελευταία τριάντα χρόνια 
έκανε πολλά βήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να 

ληφθούν περισσότερα και ουσιαστικότερα μέτρα για τη στήριξη της 
γυναίκας.
Οι ρόλοι της σύγχρονης γυναίκας σήμερα είναι πολλοί και πολύπλο-
κοι: μητέρα, σύζυγος, παιδαγωγός, νοικοκυρά, σύντροφος, φίλη, 
εργαζόμενη, συνεργάτης, επιστήμονας, συνδικαλίστρια, πολιτικός 
κ.ά. Σε αυτούς τους ρόλους καλείται καθημερινά να αντεπεξέλθει 
άλλες φορές με επιτυχία και άλλες με κόστος την προσωπική της 
ζωή. Όμως η σύγχρονη γυναίκα επιθυμεί και επιλέγει να συνδυάσει 
όλους τους ρόλους της και μάλιστα πολλές φορές διακρίνεται για 
τα επιτεύγματά της, είτε στην επαγγελματική της ζωή, είτε στην ενα-
σχόλησή της με τα κοινά και την προσφορά, είτε στην πολιτική και το 
συνδικαλισμό, πέραν του ρόλου της στην οικογένεια. 
Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια η κρίση λειτούργησε θετικά στον το-
μέα του εθελοντισμού, κυρίως δε όπως αυτός εκφράζεται από τις 
γυναίκες σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες: παιδιών, αδυνάμων, 
απόρων, κακοποιημένων γυναικών, αναπήρων, θυμάτων βίας, πε-
ριθωριοποιημένων ατόμων και αλλού. Αυτή τη γυναίκα εμείς θαυ-
μάζουμε, επαινούμε και θέλουμε να επιβραβεύουμε κάθε μέρα και 
με κάθε τρόπο».
Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά σύνολα από το Μουσικό 
Γυμνάσιο - Λύκειο της Κομοτηνής.

▶ Συμμετοχή αιρετών γυναικών στο 9ο επιμορφωτικό σεμινάριο 
του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας στην Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας-Θράκης στις 13 & 14 Ιουλίου 2015, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετο-
χής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής».
▶ Επίσκεψη και ενημέρωση στον Ξενώνα κακοποιημένων γυναι-
κών που εδρεύει στην Κομοτηνή με επιστημονικούς συνεργάτες της 
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.
▶ Η Περιφέρεια ΑΜΘ συμμετείχε με την περιφερειακή σύμβουλο 
και μέλος της Επιτροπής Ισότητας ΑΜΘ κυρία Χειράκη Γεωργία στην 
εκδήλωση της ΕΝΠΕ στην Αθήνα, για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυ-
ναίκας, με τίτλο: «Η έμφυλη εμπειρία των γυναικών στην πολιτική» 
στις 6 Μαρτίου.
▶ Η Περιφέρεια ΑΜΘ συμμετείχε με την περιφερειακή σύμβουλο 
και μέλος της Επιτροπής Ισότητας ΑΜΘ, κυρία Χειράκη Γεωργία, 

στη συνάντηση εργασίας που διεξήχθη στις 2 Ιουλίου στο Γραφείο 
Ισότητας της ΕΝΠΕ, με τίτλο «Σχεδιασμός Δράσεων Επιτροπών 
Περιφερειών Ισότητας», με την παρουσία της Γενικής Γραμματέα 
Ισότητας των Φύλων, κυρίας Φωτεινής Κούβελα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συντονισμός – Παρουσίαση: κα. Βάσω Θεολόγη

18:30 Έναρξη της εκδήλωσης από τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ κ. Γιώργο Παυλίδη

18:40 Χαιρετισμοί Επισήμων

18:50
«Η Ευρωπαϊκή Xάρτα των δικαιωμάτων της γυναίκας», από την κα. Γεωργία Χειράκη, Εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην  
Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας ΑΜ-Θ

19:00
«Ο εθελοντισμός στην πράξη: Προσφορά στέγης στις κακοποιημένες γυναίκες, στα παιδιά, στους αδύναμους», από την κα. Αλίκη Τσιαμούρα, 
Πρόεδρο Αδελφότητος Kυριών Δράμας

19:10
«Η κοινωνική προσφορά της γυναίκας στον τομέα της υγεία και της πρόνοιας», από την κα. Στέλλα Παπαδοπούλου, Αν/τρια Διοικήτρια Γενικού 
Νοσοκομείου Καβάλας

19:20
«Πρόγραμμα υποστήριξης της κακοποιημένης γυναίκας και των παιδιών των φαναριών», από την κα. Κυριακούλα Αλατζά - Παπαδοπούλου, 
Μέλος του Δ.Σ. του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ξάνθης «Η Στήριξη»

19:30
«Η γυναίκα εθελόντρια στην υπηρεσία του παιδιού και της οικογένειας», από τις κυρίες Σουζάνα Μουρατίδου και Βιλντάν Γιουσούφ,  
Κοιν. Λειτουργοί Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Κομοτηνής των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδας

19:40 «Ο ρόλος της γυναίκας στα προγράμματα απεξάρτησης», από την κα. Ντέλια Τσογκίδου, Υπεύθυνη ΚΕΘΕΑ - Κιβωτός

Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο: Οκτώβριος 2010 - 2015

Φύλλο Οκτώβριος

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Άρρενες 11,1 17,5 23,1 24,6 23,2 21,0

Θήλεις 17,7 23,8 29,8 31,7 29,6 28,7

Σύνολο 13,9 20,2 26,0 27,7 26,0 24,5

Πηγή: Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού & Αγοράς Εργασίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Φωτεινή Βρύνα

05.02.1930:  Ψηφίζεται Προεδρικό Διάταγμα 
που αναγνωρίζει για πρώτη φορά στις γυναίκες 
το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, 
αλλά με περιορισμούς (μόνο στις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές και μόνο για τις εγγράματες άνω των  
30 ετών).
11.02.1934:  Οι γυναίκες ψηφίζουν για πρώτη 
φορά στις δημοτικές εκλογές.
19.02.1956:  Οι γυναίκες ψηφίζουν για πρώτη 
φορά στις βουλευτικές εκλογές.
29.02.1956:  Η Λίνα Τσαλδάρη της ΕΡΕ ορ-
κίζεται η πρώτη γυναίκα υπουργός. Ανέλαβε το 
Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας στην Κυβέρνηση 
Καραμανλή.

#   Ημερομηνίες- 
σταθμός του  
Φεβρουαρίου

Η Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
(ΕΝ.Π.Ε.), κυρία Φωτεινή Βρύνα, συναντήθηκε σήμερα, 17 Φεβρουαρίου 2016, 
με τον Πρόεδρο του Σικιαρίδειου Ιδρύματος, κύριο Γεώργιο Αργυρόπουλο.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η στήριξη του Ιδρύματος μέσα από σειρά δράσεων οι 
οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν από τον Τομέα Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε. 
προκειμένου να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί το σπουδαίο έργο που παράγει το 
Ίδρυμα.
Η κυρία Βρύνα ξεναγήθηκε στους χώρους του Ιδρύματος και είδε από κοντά τις 
υπέροχες δημιουργίες των παιδιών 
που φοιτούν στα οκτώ (8) διαφορετικά 
εργαστήρια τα οποία ειδικεύονται στην 
Κηροπλαστική, στην Κεραμική, στην 
Τροφοδοσία, στο Θερμοκήπιο, στις Καλ-
λιτεχνικές Κατασκευές-Μπατίκ, στην 
Κηπουρική, στο Ξυλουργείο και στα Είδη 
Γάμου-Βάπτισης. 

«Αξίζει τη στήριξη όλων μας»

# 17 Φεβρουαρίου 2016
Δελτίο Τύπου

Της Φωτεινής Βρύνα - Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας των Φύλων Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)

# Η ΕΝ.Π.Ε. και ο 
Τομέας Ισότητας 
των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε.
μαζί με τον 
Δήμο Αθηναίων
και τον Oργανισμό 
Αθλητισμού Πολιτισμού 
και Νεολαίας
σας προσκαλούν 
για ένα 4ήμερο
αποκριάτικων
εορταστικών εκδηλώσεων 
στην Πλατεία Συντάγματος



Η σημαντική αύξηση της ανεργίας αλλά και η αποτελεσματική αντι-
μετώπισή της είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικοοικονο-
μικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις στη 
χώρα μας, καθώς κατά την περίοδο της κρίσης το συνολικό ποσοστό 
ανεργίας έχει αυξηθεί δραματικά, επηρεάζοντας κυρίως τις νεαρές 
ηλικίες αλλά και τις γυναίκες. 
Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έρευνας εργατικού δυναμικού 
σχετικά με τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον 

μήνα Οκτώβριο 2015 που δημοσιοποίησε στις 7 Ιανουαρίου 2016 
η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), προκύπτει ότι το ποσοστό 
ανεργίας για τις γυναίκες είναι ιδιαίτερα υψηλό (28,7%) και κατά 
πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών (21%). 
Σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, είναι χαρακτηριστικό ότι, συ-
γκρίνοντας σε ετήσια βάση τα ποσοστά ανεργίας κατά φύλο για το 
διάστημα Οκτώβριος 2010-2015, το ποσοστό ανεργίας των γυναι-
κών είναι συνεχώς υψηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών κατά 
περίπου 6-7 ποσοστιαίες μονάδες. 

Τα ανωτέρω στοιχεία επιβεβαιώνονται πλήρως και από τον Οργανι-
σμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ο οποίος στις 21 
Ιανουαρίου 2016 δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμ-
μένης ανεργίας για τον μήνα Δεκέμβριο 2015, από τα οποία προ-
κύπτουν για άλλη μία φορά άκρως υψηλά ποσοστά για τις γυναίκες 
(άνω του 60%). 
Είναι προφανές ότι και τα δύο φύλα βιώνουν τα οδυνηρά αποτελέ-
σματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της συρρίκνωσης της ελ-
ληνικής οικονομίας, χάνοντας σημαντικό μέρος της εργατικής τους 
δύναμης. Ωστόσο για τη γυναίκα οι επιπτώσεις είναι ακόμα πιο επώ-

δυνες, εάν συνυπολογιστεί και ο επιπρόσθετος ρόλος που καλείται 
αυτή να διαδραματίσει μέσα στην ίδια την οικογένεια.
Είναι σημαντικό λοιπόν να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της γυναικείας ανεργίας, τα οποία στόχο θα έχουν την εξάλειψη 
των εμποδίων εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας, τη δι-
ευκόλυνση στην πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, τη συνεχή κατάρ-
τιση και την ανάπτυξη του γυναικείου επιχειρείν. Είναι σημαντικό οι 
γυναίκες να μετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία, καθώς η 
οικονομική ανεξαρτησία τους αντιπροσωπεύει μια μεγάλη οικονομι-
κή ευκαιρία και ώθηση για την οικονομική ανάπτυξη.

#   Αφιέρωμα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
Δράσεις 2015

#  Γυναίκες και ανεργία

# 2 Φεβρουαρίου 2016
Δελτίο Τύπου

Τη Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε, με πρωτο-
βουλία της Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας, κυρίας Φωτεινής Βρύνα, συνάντηση φορέων και γυναικεί-
ων οργανώσεων στα γραφεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.
Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από την Ένωση Ελ-
ληνίδων Νομικών, από τη Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδας, από την 
Ένωση Γυναικών Κρήτης, από τον Πολιτικό Σύνδεσμο Γυναικών, από 
το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, από την Κίνηση Δη-
μοκρατικών Γυναικών και το Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Βίας 
κατά των Γυναικών, από την Ένωση Ελληνίδων για την Οικογένεια 
και τη Νεότητα, από το Λύκειο Ελληνίδων, από την Ένωση Γυναικών 
Ελλάδας, από το Σύνδεσμο Ελληνίδων Επιστημόνων, από την «Πα-
ναθηναϊκή» Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών, από την Ελληνική 
Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών, από την Ένωση 

Ελληνίδων Διπλω-
ματούχων Μηχα-
νικών, καθώς και 
αιρετές-μέλη άλλων 
οργανώσεων.
Ύστερα από την 
παρουσίαση των 
δράσεων του Γρα-

φείου Ισότητας των Φύλων από την 
κυρία Βρύνα, πραγματοποιήθηκε ένας 
εποικοδομητικός διάλογος, στον οποίο 
όλες οι πλευρές κατέληξαν να συνερ-
γαστούν προκειμένου να επιτευχθεί 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έτσι, 
εκτός από τις δράσεις στις οποίες θα 
προβεί κάθε γυναικεία οργάνωση για 
την Ημέρα της Γυναίκας, συμφωνήθηκε να συνεργαστούν και με 
το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε. Κατατέθηκε, επίσης, η 
πρόταση για την πραγματοποίηση ημερίδας σχετικά με το προσφυ-
γικό ζήτημα, γεγονός στο οποίο συνηγόρησαν όλες οι παρευρισκό-
μενες και εξέφρασαν την επιθυμία να στηρίξουν την υλοποίησή του. 
Τέλος, έγινε η παρουσίαση του πρώτου τεύχους του Newsletter, στο 
οποίο κατά κύριο λόγο θα γίνεται αναφορά στις Περιφερειακές Επι-
τροπές Ισότητας και επιπλέον θα συμπεριλαμβάνονται άρθρα των 
γυναικείων οργανώσεων, καθώς και καταξιωμένων ανθρώπων που 
έχουν ασχοληθεί επισταμένα με θέματα ισότητας των φύλων και με 
θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, ευρύτερα. Η συνάντηση έκλεισε με 
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και την ευχή να υπάρξει μια 
χρονιά γεμάτη υγεία για όλους, ισότητα και γόνιμες συνεργασίες.

▶  Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας  
- Δελτίο Τύπου 

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης διοργανώνει εκδήλω-
ση με θέμα: «Η γυναίκα στον εθελοντισμό την εποχή της κρίσης», 
την Κυριακή 8 Μαρτίου, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβου-
λίου στην Κομοτηνή, Δημοκρατίας 1, στις 6:30 το απόγευμα.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν, ως ομιλήτριες, σημαντικές γυναίκες 
της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και θα αναπτύξουν θέματα για τα δικαιώματα 
της γυναίκας, το ρόλο και την προσφορά της στην κοινωνία και τις 
ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες, τον εθελοντισμό και τα προγράμματα 
υποστήριξης.
Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Γιώργος 
Παυλίδης, σεβόμενος τους αγώνες και την προσφορά των γυναι-
κών, σχολιάζει: «Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας εορτάζεται για 
περισσότερο από 100 χρόνια, τιμώντας τους αγώνες των γυναικών 
για ισότητα στα θεμελιώδη ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, 
τις ίσες ευκαιρίες και την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία, την ερ-
γασία και την οικογένεια. Σήμερα όλα αυτά αποτελούν κεκτημένα 
δικαιώματα και για τη χώρα μας, που τα τελευταία τριάντα χρόνια 
έκανε πολλά βήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να 

ληφθούν περισσότερα και ουσιαστικότερα μέτρα για τη στήριξη της 
γυναίκας.
Οι ρόλοι της σύγχρονης γυναίκας σήμερα είναι πολλοί και πολύπλο-
κοι: μητέρα, σύζυγος, παιδαγωγός, νοικοκυρά, σύντροφος, φίλη, 
εργαζόμενη, συνεργάτης, επιστήμονας, συνδικαλίστρια, πολιτικός 
κ.ά. Σε αυτούς τους ρόλους καλείται καθημερινά να αντεπεξέλθει 
άλλες φορές με επιτυχία και άλλες με κόστος την προσωπική της 
ζωή. Όμως η σύγχρονη γυναίκα επιθυμεί και επιλέγει να συνδυάσει 
όλους τους ρόλους της και μάλιστα πολλές φορές διακρίνεται για 
τα επιτεύγματά της, είτε στην επαγγελματική της ζωή, είτε στην ενα-
σχόλησή της με τα κοινά και την προσφορά, είτε στην πολιτική και το 
συνδικαλισμό, πέραν του ρόλου της στην οικογένεια. 
Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια η κρίση λειτούργησε θετικά στον το-
μέα του εθελοντισμού, κυρίως δε όπως αυτός εκφράζεται από τις 
γυναίκες σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες: παιδιών, αδυνάμων, 
απόρων, κακοποιημένων γυναικών, αναπήρων, θυμάτων βίας, πε-
ριθωριοποιημένων ατόμων και αλλού. Αυτή τη γυναίκα εμείς θαυ-
μάζουμε, επαινούμε και θέλουμε να επιβραβεύουμε κάθε μέρα και 
με κάθε τρόπο».
Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά σύνολα από το Μουσικό 
Γυμνάσιο - Λύκειο της Κομοτηνής.

▶ Συμμετοχή αιρετών γυναικών στο 9ο επιμορφωτικό σεμινάριο 
του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας στην Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας-Θράκης στις 13 & 14 Ιουλίου 2015, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετο-
χής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής».
▶ Επίσκεψη και ενημέρωση στον Ξενώνα κακοποιημένων γυναι-
κών που εδρεύει στην Κομοτηνή με επιστημονικούς συνεργάτες της 
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.
▶ Η Περιφέρεια ΑΜΘ συμμετείχε με την περιφερειακή σύμβουλο 
και μέλος της Επιτροπής Ισότητας ΑΜΘ κυρία Χειράκη Γεωργία στην 
εκδήλωση της ΕΝΠΕ στην Αθήνα, για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυ-
ναίκας, με τίτλο: «Η έμφυλη εμπειρία των γυναικών στην πολιτική» 
στις 6 Μαρτίου.
▶ Η Περιφέρεια ΑΜΘ συμμετείχε με την περιφερειακή σύμβουλο 
και μέλος της Επιτροπής Ισότητας ΑΜΘ, κυρία Χειράκη Γεωργία, 

στη συνάντηση εργασίας που διεξήχθη στις 2 Ιουλίου στο Γραφείο 
Ισότητας της ΕΝΠΕ, με τίτλο «Σχεδιασμός Δράσεων Επιτροπών 
Περιφερειών Ισότητας», με την παρουσία της Γενικής Γραμματέα 
Ισότητας των Φύλων, κυρίας Φωτεινής Κούβελα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συντονισμός – Παρουσίαση: κα. Βάσω Θεολόγη

18:30 Έναρξη της εκδήλωσης από τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ κ. Γιώργο Παυλίδη

18:40 Χαιρετισμοί Επισήμων

18:50
«Η Ευρωπαϊκή Xάρτα των δικαιωμάτων της γυναίκας», από την κα. Γεωργία Χειράκη, Εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην  
Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας ΑΜ-Θ

19:00
«Ο εθελοντισμός στην πράξη: Προσφορά στέγης στις κακοποιημένες γυναίκες, στα παιδιά, στους αδύναμους», από την κα. Αλίκη Τσιαμούρα, 
Πρόεδρο Αδελφότητος Kυριών Δράμας

19:10
«Η κοινωνική προσφορά της γυναίκας στον τομέα της υγεία και της πρόνοιας», από την κα. Στέλλα Παπαδοπούλου, Αν/τρια Διοικήτρια Γενικού 
Νοσοκομείου Καβάλας

19:20
«Πρόγραμμα υποστήριξης της κακοποιημένης γυναίκας και των παιδιών των φαναριών», από την κα. Κυριακούλα Αλατζά - Παπαδοπούλου, 
Μέλος του Δ.Σ. του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ξάνθης «Η Στήριξη»

19:30
«Η γυναίκα εθελόντρια στην υπηρεσία του παιδιού και της οικογένειας», από τις κυρίες Σουζάνα Μουρατίδου και Βιλντάν Γιουσούφ,  
Κοιν. Λειτουργοί Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Κομοτηνής των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδας

19:40 «Ο ρόλος της γυναίκας στα προγράμματα απεξάρτησης», από την κα. Ντέλια Τσογκίδου, Υπεύθυνη ΚΕΘΕΑ - Κιβωτός

Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο: Οκτώβριος 2010 - 2015

Φύλλο Οκτώβριος

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Άρρενες 11,1 17,5 23,1 24,6 23,2 21,0

Θήλεις 17,7 23,8 29,8 31,7 29,6 28,7

Σύνολο 13,9 20,2 26,0 27,7 26,0 24,5

Πηγή: Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού & Αγοράς Εργασίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Φωτεινή Βρύνα

05.02.1930:  Ψηφίζεται Προεδρικό Διάταγμα 
που αναγνωρίζει για πρώτη φορά στις γυναίκες 
το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, 
αλλά με περιορισμούς (μόνο στις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές και μόνο για τις εγγράματες άνω των  
30 ετών).
11.02.1934:  Οι γυναίκες ψηφίζουν για πρώτη 
φορά στις δημοτικές εκλογές.
19.02.1956:  Οι γυναίκες ψηφίζουν για πρώτη 
φορά στις βουλευτικές εκλογές.
29.02.1956:  Η Λίνα Τσαλδάρη της ΕΡΕ ορ-
κίζεται η πρώτη γυναίκα υπουργός. Ανέλαβε το 
Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας στην Κυβέρνηση 
Καραμανλή.

#   Ημερομηνίες- 
σταθμός του  
Φεβρουαρίου

Η Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
(ΕΝ.Π.Ε.), κυρία Φωτεινή Βρύνα, συναντήθηκε σήμερα, 17 Φεβρουαρίου 2016, 
με τον Πρόεδρο του Σικιαρίδειου Ιδρύματος, κύριο Γεώργιο Αργυρόπουλο.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η στήριξη του Ιδρύματος μέσα από σειρά δράσεων οι 
οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν από τον Τομέα Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε. 
προκειμένου να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί το σπουδαίο έργο που παράγει το 
Ίδρυμα.
Η κυρία Βρύνα ξεναγήθηκε στους χώρους του Ιδρύματος και είδε από κοντά τις 
υπέροχες δημιουργίες των παιδιών 
που φοιτούν στα οκτώ (8) διαφορετικά 
εργαστήρια τα οποία ειδικεύονται στην 
Κηροπλαστική, στην Κεραμική, στην 
Τροφοδοσία, στο Θερμοκήπιο, στις Καλ-
λιτεχνικές Κατασκευές-Μπατίκ, στην 
Κηπουρική, στο Ξυλουργείο και στα Είδη 
Γάμου-Βάπτισης. 

«Αξίζει τη στήριξη όλων μας»

# 17 Φεβρουαρίου 2016
Δελτίο Τύπου

Της Φωτεινής Βρύνα - Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας των Φύλων Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)

# Η ΕΝ.Π.Ε. και ο 
Τομέας Ισότητας 
των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε.
μαζί με τον 
Δήμο Αθηναίων
και τον Oργανισμό 
Αθλητισμού Πολιτισμού 
και Νεολαίας
σας προσκαλούν 
για ένα 4ήμερο
αποκριάτικων
εορταστικών εκδηλώσεων 
στην Πλατεία Συντάγματος



Η ισότητα των φύλων αποτελεί βασικό δικαίωμα για όλους, καθώς 
και θεμελιώδη αξία για κάθε δημοκρατική κοινωνία. 
Για τη διασφάλιση αυτού του δικαιώματος, δεν συνιστά επιτακτική 
ανάγκη μόνο η νομική αναγνώρισή του, αλλά και η εφαρμογή του 
σε όλους τους τομείς της ζωής: τον πολιτικό, τον οικονομικό, τον 
κοινωνικό και τον πολιτιστικό.
Παρόλο που έχουν σημειωθεί περιπτώσεις και βήματα επίσημης 
αναγνώρισης, η ισότητα των φύλων ακόμη δεν αποτελεί πραγμα-
τικότητα στην καθημερινή ζωή, αφού στην πράξη άνδρες και γυ-
ναίκες δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και παρατηρούμε να 
διαιωνίζονται πολλές κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και κοι-
νωνικές ανισότητες.
Αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια ανθρωπιστική και δημοκρατική 
κοινωνία βασισμένη στην ισότητα, απαιτείται οι τοπικές και περιφε-
ρειακές Αρχές να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τη διάσταση του φύλου 

στις πολιτικές τους, στην οργάνωσή τους και στις πρακτικές τους.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τόσο στον σημερινό όσο και 
στον κόσμο του αύριο η ουσιαστική και πραγματική ισότητα των φύ-
λων είναι καταλυτικής σημασίας για την οικονομική και την κοινω-
νική μας ευημερία – όχι μόνο σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, αλλά 
και στις περιφέρειες, τις πόλεις και τις τοπικές μας κοινότητες.
Πιστεύουμε ότι μια σύγχρονη στρατηγική ισότητας δεν μπορεί να 
αγνοήσει την ανάγκη της κοινωνίας για λύσεις απτές σε μια συχνά 
δύσκολη γυναικεία καθημερινότητα και σχεδιάζουμε δράσεις προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Γιατί ας μην ξεχνάμε. Χρειάζονται δύο για να υπάρχει ισότητα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
κ. Γιώργος Παυλίδης

Λ. Μεσογείων 15, 115 26 Αθήνα   ▎  T+F 2132144727   ▎  T  2132144767   ▎  E  tomeas.isotitas.enpe@gmail.com

Μ Η Ν Ι Α Ι Α  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η  Ε Κ Δ Ο Σ Η
Τ Ο Υ  Τ Ο Μ Ε Α  Ι Σ Ο Τ Η ΤΑ Σ  Τ Ω Ν  Φ ΥΛ Ω Ν

Ε Ν Ω Σ Η Σ  Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Ω Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α Σ  ( Ε Ν . Π . Ε . )

O καρκίνος μπορεί να νικηθεί

O καρκίνος μπορεί να νικηθεί

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016   # ΤΕΥΧΟΣ 2 

Η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του 
Καρκίνου της Παιδικής Ηλικί-
ας υπενθυμίζει σε όλους ότι ο 
καρκίνος είναι μια ασθένεια που 

απειλεί τη ζωή πολλών παιδιών σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από 
την καταγωγή, το χρώμα, την ηλικία, την κοινωνικο-οικονομική τους 
κατάσταση, και δυστυχώς παραμένει η νούμερο ένα αιτία θανάτου 
από ασθένεια στα παιδιά.  
Είναι θετικό ότι στην εποχή μας με τα τεράστια επιστημονικά επιτεύγ-
ματα το ποσοστό επιβίωσης το οποίο πριν από 50 χρόνια ήταν 10%, 
τώρα είναι 90%, χωρίς ωστόσο να έχουν βρεθεί ακόμα αποτελε-
σματικές θεραπείες για κάποιες σπάνιες παθήσεις, καθώς ο καρκί-
νος δεν είναι ένας, αλλά υπάρχουν 16 διαφορετικοί τύποι και πάνω 
από 100 υποκατηγορίες.  

Στην Ελλάδα κάθε χρόνο έχουμε 280 με 300 νέες περιπτώσεις παι-
δικού καρκίνου και το 80% από αυτές αντιμετωπίζονται στο Νοσο-
κομείο μας, στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδι-
νογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ» με  μεγάλο ποσοστό επιτυχίας: 3 στα 4 παιδιά 
γίνονται καλά!
Ευχή μας είναι η επιστήμη να φτάσει όσο γίνεται συντομότερα να 
κάνει όλα τα παιδιά καλά!
Ως τότε θέλουμε να στείλουμε στους γονείς των άρρωστων παιδιών 
το μήνυμα πως όλοι όσοι αποτελούμε την οικογένεια της «ΕΛΠΙΔΑΣ» 
είμαστε εδώ, κοντά τους, και διατηρούμε όσο γίνεται υψηλότερες σε 
επίπεδο τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσα στο Ογκολογικό Νοσο-
κομείο και στον Ξενώνα της ΕΛΠΙΔΑΣ.

# 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: ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

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 ενυ-
πόγραφα 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.

# Μήνυμα Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη

Για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου 
της Παιδικής Ηλικίας

Προέδρου του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ»
Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε χθες η δράση 
ενημέρωσης των φοιτητών που διοργανώθηκε από την Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Οροθετικών 
Ελλάδας «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» και το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Η δράση στο χώρο της πανεπιστημιούπολης έγινε με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Χρήσης Προφυλακτικού (13η Φεβρουαρίου) και, 
κατά τη διάρκειά της, πραγματοποιήθηκε δωρεάν εξέταση των φοι-
τητών με «checkpoint» εντός της Κινητής Μονάδας Υγείας. 
Εκατοντάδες φοιτητές ενημερώθηκαν, ενώ διατέθηκε έντυπο υλι-
κό, προφυλακτικά και εξετάστηκαν 47 άτομα.
Στην ενημερωτική εκδήλωση συμμετείχε ιατρός-παθολόγος, εκ-
πρόσωπος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ενώ παρευρέθη-

καν η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών Βενετσάνα Κυριαζο-
πούλου και ο καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών 
Χαράλαμπος Γώγος.
«Η εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χρήσης Προ-
φυλακτικού είχε ως στόχο την ενημέρωση των φοιτητών για την 
προστασία από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και την 
HIV λοίμωξη. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ακολουθώντας πο-
λιτική κοινωνικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πρόληψης 
θα συνεχίσει σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα να 
διοργανώνει παρόμοιες δράσεις» επισήμανε σε δήλωσή του ο 
Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αντώνης 
Χαροκόπος.         
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Ενημερωτική δράση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,  
το Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας 
και το Πανεπιστήμιο Πατρών - Δελτίο Τύπου

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εμείς ως Περιφέρειες μέχρι σή-
μερα έχουμε συνεισφέρει σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια η 
οποία γίνεται στη συνεχώς και πιο επικίνδυνη στιγμή για τη χώρα. 
Θέλουμε να συνεισφέρουμε ακόμα περισσότερο. Έχουμε βάλει 
βαθιά το αποτύπωμα της προσφοράς μας αυτής, αλλά θέλουμε να 
μπορέσουμε να προσφέρουμε. Δεν θέλουμε συνολική παρέμβαση 
στο έργο μας. Θέλουμε συνεργασία, θέλουμε συνέργεια, θέλουμε 
ειλικρίνεια, θέλουμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας. Και σ’ 
αυτή τη δύσκολη στιγμή πρέπει να ενώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. 
Και μεταφέρω την αγωνία κάθε ελληνικής οικογένειας, την πίεση 
που δέχεται κάτω από την ανεργία, τη φτώχεια, την αβεβαιότητα, τη 
ρευστότητα, την αγωνία για το αύριο. Είναι πολύ πιεσμένα τα πράγ-
ματα. Το νιώθουμε καθημερινά από την πίεση που δεχόμαστε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συ-
νεργασία που έχουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο πλαίσιο και 
του δικού μου θεσμικού ρόλου. Λόγω “προϋπηρεσίας”, για να το πω 
έτσι, στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, έχω πλήρη επίγνωση πρώτον ότι 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα, αλλά ιδίως ο δεύτερος βαθμός, 
έχει επωμισθεί ένα σημαντικό βάρος, χωρίς να διαθέτει τα απαραί-

τητα μέσα. Γιατί, δυστυχώς, συνηθίζουμε στον Τόπο μας να κάνουμε 
μεταρρυθμίσεις χωρίς να εξασφαλίζουμε σ΄αυτούς τους οποίους 
αναθέτουμε ρόλους τους απαραίτητους πόρους. Την άποψή μου την 
ξέρετε από παλιά, εξακολουθώ να επιμένω και σήμερα. Οφείλω δε 
να τονίσω τούτο. Ιδίως στο πλαίσιο του προσφυγικού, οι Περιφέ-
ρειες εκείνες που υφίστανται το μεγάλο βάρος έχουν ανταποκριθεί 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό και αυτό σας το αναγνωρίζει η κοινωνία. 
Όπως επίσης γνωρίζω πάρα πολύ καλά πως σ΄ αυτές τις συνθήκες, 
οιονεί ανθρωπιστικής κρίσης, τις οποίες βιώνουμε, οι Περιφέρειες 
στηρίζουν τον κοινωνικό ιστό για να μην υπάρχει ρήξη. Οι δυσχέρει-
ες είναι γνωστές. Στο πλαίσιο του ρόλου μου θα κάνω αυτό που μου 
αναλογεί. Ένα όμως μπορώ να πω και το επαναλαμβάνω. Συνεχίστε 
στον ίδιο δρόμο και θυμηθείτε ότι ειδικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και στο δεύτερο βαθμό, μολονότι είναι ευρύτερος από τον πρώτο, 
η επαφή σας με την κοινωνία είναι εκείνη που σας καταξιώνει. Η 
στήριξη της κοινωνίας από την πλευρά σας είναι εκείνη η οποία επι-
βεβαιώνει τη σημασία του ρόλου σας, αλλά ταυτοχρόνως σας κατα-
ξιώνει στην ίδια την κοινωνία επειδή ανταποκρίνεσθε σ΄ αυτό για το 
οποίο έχετε εκλεγεί. Και πάλι σας ευχαριστώ.
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Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας 
κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
με τον Πρόεδρο της ΕΝ.Π.Ε. & Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΓΟΡΑΣΤΟ στο Προεδρικό Μέγαρο

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σε συνερ-
γασία με την κυρία Καλιόπη Γόμου, Αντιπε-
ριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής, και την 
κυρία Αγγελική Σαραντινού, Εντεταλμένη 
Σύμβουλο Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς, 
καθώς με τη Λέσχη Πλωμαρίου «Βενιαμίν 
ο Λέσβιος», πραγματοποίησαν εκδήλωση 
στο Πλωμάρι, με θέμα :
«Κάπνισμα & Καρδιοαγγειακά Νοσήματα».

# Δράση Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου

# Χαιρετισμός Περιφερειάρχη  
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης  

κ. Γιώργου Παυλίδη

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκη-
σης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής επί του σχεδίου 
νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης με τίτλο «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, 
Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια - Αξιοκρατία 
και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)», την Ένωση Περι-
φερειών Ελλάδας εκπροσώπησε η κα Χριστιάνα Καλογήρου, ταμίας 
της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. 
Η κα Καλογήρου στην τοποθέτησή της κατά τη διαδικασία ακρόασης 
φορέων μεταξύ άλλων επεσήμανε:
• Τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα δεν πρέπει να αποκλείονται από τις 
ενεργές δυνάμεις της δημόσιας διοίκησης. Τα στελέχη του ιδιωτικού 
τομέα -αντίστοιχων υψηλών προσόντων με αυτών του δημοσίου το-
μέα- θα μπορούσαν να εγγράφονται στο Μητρώο.
• Ο αποκλεισμός των δικηγόρων από τη στελέχωση των θέσεων των 
Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων Διοίκησης Ν.Π. 
του δημοσίου τομέα αντιβαίνει ευθέως στη ρητή θεσμική κατοχύρω-
ση του δημόσιου λειτουργηματικού χαρακτήρα της δικηγορίας.
• Ζητήθηκε η καθολική εφαρμογή των διατάξεων του Μητρώου, κα-

θόσον η αποσπασματική εφαρμογή του δεν εξασφαλίζει τις γενικές 
αρχές αξιοκρατίας και αξιολόγησης του νομοσχεδίου. 
• Τονίστηκε η ανάγκη επιστημονικής συνάφειας του μετέχοντος από 
άλλο φορέα στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. 
• Όσον αφορά στη μοριοδότηση, επισημάνθηκε η ανάγκη εναρμόνι-
σής της με τη διεθνή κατάταξη των τίτλων σπουδών και συγκεκριμέ-
να ζητήθηκε η αύξηση των μορίων για τους μεταπτυχιακούς και δι-
δακτορικούς τίτλους, καθώς και η αναλογικότητα της μοριοδότησης 
με τη θέση ευθύνης.  
• Σχετικά με τις διατάξεις που καθορίζουν τη διαδικασία της συνέ-
ντευξης επισημάνθηκε η απουσία αντικειμενικών κριτηρίων και τή-
ρησης πρακτικών.
• Η καταργούμενη διάταξη των άρθρων 267 και 268 του Καλλικράτη 
αναφορικά με τον καθορισμό στοχοθεσίας από τους ίδιους τους ΟΤΑ 
τονίστηκε ότι αντιβαίνει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική 
αυτοτέλεια των ΟΤΑ.
• Τέλος, η έκδοση υπουργικής απόφασης για τις αποσπάσεις υπαλ-
λήλων εποπτευόμενων φορέων, χωρίς προηγούμενη καταγραφή, 
αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των αναγκών από τον ίδιο το φο-
ρέα υποστηρίχθηκε ότι αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης. 
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Η ΕΝΠΕ για το Σχέδιο Νόμου για την Αξιολόγηση
Δελτίο Τύπου



Η ισότητα των φύλων αποτελεί βασικό δικαίωμα για όλους, καθώς 
και θεμελιώδη αξία για κάθε δημοκρατική κοινωνία. 
Για τη διασφάλιση αυτού του δικαιώματος, δεν συνιστά επιτακτική 
ανάγκη μόνο η νομική αναγνώρισή του, αλλά και η εφαρμογή του 
σε όλους τους τομείς της ζωής: τον πολιτικό, τον οικονομικό, τον 
κοινωνικό και τον πολιτιστικό.
Παρόλο που έχουν σημειωθεί περιπτώσεις και βήματα επίσημης 
αναγνώρισης, η ισότητα των φύλων ακόμη δεν αποτελεί πραγμα-
τικότητα στην καθημερινή ζωή, αφού στην πράξη άνδρες και γυ-
ναίκες δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και παρατηρούμε να 
διαιωνίζονται πολλές κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και κοι-
νωνικές ανισότητες.
Αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια ανθρωπιστική και δημοκρατική 
κοινωνία βασισμένη στην ισότητα, απαιτείται οι τοπικές και περιφε-
ρειακές Αρχές να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τη διάσταση του φύλου 

στις πολιτικές τους, στην οργάνωσή τους και στις πρακτικές τους.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τόσο στον σημερινό όσο και 
στον κόσμο του αύριο η ουσιαστική και πραγματική ισότητα των φύ-
λων είναι καταλυτικής σημασίας για την οικονομική και την κοινω-
νική μας ευημερία – όχι μόνο σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, αλλά 
και στις περιφέρειες, τις πόλεις και τις τοπικές μας κοινότητες.
Πιστεύουμε ότι μια σύγχρονη στρατηγική ισότητας δεν μπορεί να 
αγνοήσει την ανάγκη της κοινωνίας για λύσεις απτές σε μια συχνά 
δύσκολη γυναικεία καθημερινότητα και σχεδιάζουμε δράσεις προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Γιατί ας μην ξεχνάμε. Χρειάζονται δύο για να υπάρχει ισότητα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
κ. Γιώργος Παυλίδης

Λ. Μεσογείων 15, 115 26 Αθήνα   ▎  T+F 2132144727   ▎  T  2132144767   ▎  E  tomeas.isotitas.enpe@gmail.com
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O καρκίνος μπορεί να νικηθεί

O καρκίνος μπορεί να νικηθεί
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Η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του 
Καρκίνου της Παιδικής Ηλικί-
ας υπενθυμίζει σε όλους ότι ο 
καρκίνος είναι μια ασθένεια που 

απειλεί τη ζωή πολλών παιδιών σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από 
την καταγωγή, το χρώμα, την ηλικία, την κοινωνικο-οικονομική τους 
κατάσταση, και δυστυχώς παραμένει η νούμερο ένα αιτία θανάτου 
από ασθένεια στα παιδιά.  
Είναι θετικό ότι στην εποχή μας με τα τεράστια επιστημονικά επιτεύγ-
ματα το ποσοστό επιβίωσης το οποίο πριν από 50 χρόνια ήταν 10%, 
τώρα είναι 90%, χωρίς ωστόσο να έχουν βρεθεί ακόμα αποτελε-
σματικές θεραπείες για κάποιες σπάνιες παθήσεις, καθώς ο καρκί-
νος δεν είναι ένας, αλλά υπάρχουν 16 διαφορετικοί τύποι και πάνω 
από 100 υποκατηγορίες.  

Στην Ελλάδα κάθε χρόνο έχουμε 280 με 300 νέες περιπτώσεις παι-
δικού καρκίνου και το 80% από αυτές αντιμετωπίζονται στο Νοσο-
κομείο μας, στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδι-
νογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ» με  μεγάλο ποσοστό επιτυχίας: 3 στα 4 παιδιά 
γίνονται καλά!
Ευχή μας είναι η επιστήμη να φτάσει όσο γίνεται συντομότερα να 
κάνει όλα τα παιδιά καλά!
Ως τότε θέλουμε να στείλουμε στους γονείς των άρρωστων παιδιών 
το μήνυμα πως όλοι όσοι αποτελούμε την οικογένεια της «ΕΛΠΙΔΑΣ» 
είμαστε εδώ, κοντά τους, και διατηρούμε όσο γίνεται υψηλότερες σε 
επίπεδο τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσα στο Ογκολογικό Νοσο-
κομείο και στον Ξενώνα της ΕΛΠΙΔΑΣ.

# 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: ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

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 ενυ-
πόγραφα 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.

# Μήνυμα Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη

Για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου 
της Παιδικής Ηλικίας

Προέδρου του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ»
Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε χθες η δράση 
ενημέρωσης των φοιτητών που διοργανώθηκε από την Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Οροθετικών 
Ελλάδας «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» και το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Η δράση στο χώρο της πανεπιστημιούπολης έγινε με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Χρήσης Προφυλακτικού (13η Φεβρουαρίου) και, 
κατά τη διάρκειά της, πραγματοποιήθηκε δωρεάν εξέταση των φοι-
τητών με «checkpoint» εντός της Κινητής Μονάδας Υγείας. 
Εκατοντάδες φοιτητές ενημερώθηκαν, ενώ διατέθηκε έντυπο υλι-
κό, προφυλακτικά και εξετάστηκαν 47 άτομα.
Στην ενημερωτική εκδήλωση συμμετείχε ιατρός-παθολόγος, εκ-
πρόσωπος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ενώ παρευρέθη-

καν η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών Βενετσάνα Κυριαζο-
πούλου και ο καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών 
Χαράλαμπος Γώγος.
«Η εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χρήσης Προ-
φυλακτικού είχε ως στόχο την ενημέρωση των φοιτητών για την 
προστασία από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και την 
HIV λοίμωξη. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ακολουθώντας πο-
λιτική κοινωνικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πρόληψης 
θα συνεχίσει σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα να 
διοργανώνει παρόμοιες δράσεις» επισήμανε σε δήλωσή του ο 
Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αντώνης 
Χαροκόπος.         
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Ενημερωτική δράση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,  
το Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας 
και το Πανεπιστήμιο Πατρών - Δελτίο Τύπου

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εμείς ως Περιφέρειες μέχρι σή-
μερα έχουμε συνεισφέρει σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια η 
οποία γίνεται στη συνεχώς και πιο επικίνδυνη στιγμή για τη χώρα. 
Θέλουμε να συνεισφέρουμε ακόμα περισσότερο. Έχουμε βάλει 
βαθιά το αποτύπωμα της προσφοράς μας αυτής, αλλά θέλουμε να 
μπορέσουμε να προσφέρουμε. Δεν θέλουμε συνολική παρέμβαση 
στο έργο μας. Θέλουμε συνεργασία, θέλουμε συνέργεια, θέλουμε 
ειλικρίνεια, θέλουμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας. Και σ’ 
αυτή τη δύσκολη στιγμή πρέπει να ενώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. 
Και μεταφέρω την αγωνία κάθε ελληνικής οικογένειας, την πίεση 
που δέχεται κάτω από την ανεργία, τη φτώχεια, την αβεβαιότητα, τη 
ρευστότητα, την αγωνία για το αύριο. Είναι πολύ πιεσμένα τα πράγ-
ματα. Το νιώθουμε καθημερινά από την πίεση που δεχόμαστε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συ-
νεργασία που έχουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο πλαίσιο και 
του δικού μου θεσμικού ρόλου. Λόγω “προϋπηρεσίας”, για να το πω 
έτσι, στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, έχω πλήρη επίγνωση πρώτον ότι 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα, αλλά ιδίως ο δεύτερος βαθμός, 
έχει επωμισθεί ένα σημαντικό βάρος, χωρίς να διαθέτει τα απαραί-

τητα μέσα. Γιατί, δυστυχώς, συνηθίζουμε στον Τόπο μας να κάνουμε 
μεταρρυθμίσεις χωρίς να εξασφαλίζουμε σ΄αυτούς τους οποίους 
αναθέτουμε ρόλους τους απαραίτητους πόρους. Την άποψή μου την 
ξέρετε από παλιά, εξακολουθώ να επιμένω και σήμερα. Οφείλω δε 
να τονίσω τούτο. Ιδίως στο πλαίσιο του προσφυγικού, οι Περιφέ-
ρειες εκείνες που υφίστανται το μεγάλο βάρος έχουν ανταποκριθεί 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό και αυτό σας το αναγνωρίζει η κοινωνία. 
Όπως επίσης γνωρίζω πάρα πολύ καλά πως σ΄ αυτές τις συνθήκες, 
οιονεί ανθρωπιστικής κρίσης, τις οποίες βιώνουμε, οι Περιφέρειες 
στηρίζουν τον κοινωνικό ιστό για να μην υπάρχει ρήξη. Οι δυσχέρει-
ες είναι γνωστές. Στο πλαίσιο του ρόλου μου θα κάνω αυτό που μου 
αναλογεί. Ένα όμως μπορώ να πω και το επαναλαμβάνω. Συνεχίστε 
στον ίδιο δρόμο και θυμηθείτε ότι ειδικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και στο δεύτερο βαθμό, μολονότι είναι ευρύτερος από τον πρώτο, 
η επαφή σας με την κοινωνία είναι εκείνη που σας καταξιώνει. Η 
στήριξη της κοινωνίας από την πλευρά σας είναι εκείνη η οποία επι-
βεβαιώνει τη σημασία του ρόλου σας, αλλά ταυτοχρόνως σας κατα-
ξιώνει στην ίδια την κοινωνία επειδή ανταποκρίνεσθε σ΄ αυτό για το 
οποίο έχετε εκλεγεί. Και πάλι σας ευχαριστώ.
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Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας 
κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
με τον Πρόεδρο της ΕΝ.Π.Ε. & Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΓΟΡΑΣΤΟ στο Προεδρικό Μέγαρο

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σε συνερ-
γασία με την κυρία Καλιόπη Γόμου, Αντιπε-
ριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής, και την 
κυρία Αγγελική Σαραντινού, Εντεταλμένη 
Σύμβουλο Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς, 
καθώς με τη Λέσχη Πλωμαρίου «Βενιαμίν 
ο Λέσβιος», πραγματοποίησαν εκδήλωση 
στο Πλωμάρι, με θέμα :
«Κάπνισμα & Καρδιοαγγειακά Νοσήματα».

# Δράση Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου

# Χαιρετισμός Περιφερειάρχη  
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης  

κ. Γιώργου Παυλίδη

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκη-
σης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής επί του σχεδίου 
νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης με τίτλο «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, 
Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια - Αξιοκρατία 
και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)», την Ένωση Περι-
φερειών Ελλάδας εκπροσώπησε η κα Χριστιάνα Καλογήρου, ταμίας 
της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. 
Η κα Καλογήρου στην τοποθέτησή της κατά τη διαδικασία ακρόασης 
φορέων μεταξύ άλλων επεσήμανε:
• Τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα δεν πρέπει να αποκλείονται από τις 
ενεργές δυνάμεις της δημόσιας διοίκησης. Τα στελέχη του ιδιωτικού 
τομέα -αντίστοιχων υψηλών προσόντων με αυτών του δημοσίου το-
μέα- θα μπορούσαν να εγγράφονται στο Μητρώο.
• Ο αποκλεισμός των δικηγόρων από τη στελέχωση των θέσεων των 
Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων Διοίκησης Ν.Π. 
του δημοσίου τομέα αντιβαίνει ευθέως στη ρητή θεσμική κατοχύρω-
ση του δημόσιου λειτουργηματικού χαρακτήρα της δικηγορίας.
• Ζητήθηκε η καθολική εφαρμογή των διατάξεων του Μητρώου, κα-

θόσον η αποσπασματική εφαρμογή του δεν εξασφαλίζει τις γενικές 
αρχές αξιοκρατίας και αξιολόγησης του νομοσχεδίου. 
• Τονίστηκε η ανάγκη επιστημονικής συνάφειας του μετέχοντος από 
άλλο φορέα στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. 
• Όσον αφορά στη μοριοδότηση, επισημάνθηκε η ανάγκη εναρμόνι-
σής της με τη διεθνή κατάταξη των τίτλων σπουδών και συγκεκριμέ-
να ζητήθηκε η αύξηση των μορίων για τους μεταπτυχιακούς και δι-
δακτορικούς τίτλους, καθώς και η αναλογικότητα της μοριοδότησης 
με τη θέση ευθύνης.  
• Σχετικά με τις διατάξεις που καθορίζουν τη διαδικασία της συνέ-
ντευξης επισημάνθηκε η απουσία αντικειμενικών κριτηρίων και τή-
ρησης πρακτικών.
• Η καταργούμενη διάταξη των άρθρων 267 και 268 του Καλλικράτη 
αναφορικά με τον καθορισμό στοχοθεσίας από τους ίδιους τους ΟΤΑ 
τονίστηκε ότι αντιβαίνει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική 
αυτοτέλεια των ΟΤΑ.
• Τέλος, η έκδοση υπουργικής απόφασης για τις αποσπάσεις υπαλ-
λήλων εποπτευόμενων φορέων, χωρίς προηγούμενη καταγραφή, 
αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των αναγκών από τον ίδιο το φο-
ρέα υποστηρίχθηκε ότι αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης. 

# 10 Φεβρουαρίου 2016
Η ΕΝΠΕ για το Σχέδιο Νόμου για την Αξιολόγηση
Δελτίο Τύπου




