
Κατ’ αντιστοιχία προς την Ημέρα της Μητέρας καθιερώθηκε και η Ημέρα του Πατέρα, η 
οποία τα τελευταία χρόνια τείνει να γίνει ακόμα περισσότερο γνωστή.

Οι προσπάθειες καθιέρωσής της ήταν πολλές, κυρίως στο εξωτερικό, και οι υποστηρικτές της θερμοί. 
Έτσι, αυτό που ξεκίνησε από τις αρχές του αιώνα οριστικοποιήθηκε ως μόνιμη εθνική εορτή των Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής το 1972 από τον πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον. Η ημέρα αυτή εορτάζεται στην Αυστραλία την πρώτη Κυριακή του 
Σεπτεμβρίου, ενώ η Εκκλησία το γιορτάζει του Αγίου Πνεύματος (κινητή εορτή τον Ιούνιο).
Γεγονός είναι ότι πλέον οι πατέρες αναλαμβάνουν πιο ενεργό ρόλο σε σχέση με το παρελθόν στις οικογενειακές 
τους υποχρεώσεις. 
Η προσφορά τους τόσο στην ανατροφή των παιδιών όσο και στις οικιακές εργασίες είναι σημαντική, κάτι που διευ-
κολύνεται και από τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στη νομοθεσία τα τελευταία χρόνια. Η νέα αυτή πραγματικό-
τητα, η οποία βέβαια έχει πολλά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης, είναι μια αξιοσημείωτη πρόοδος και έχει θετικό 
αντίκτυπο όχι μόνο στην ίδια την οικογένεια, αλλά και στην κοινωνία. Εξασφαλίζεται μια ισορροπία στις σχέσεις 
των μελών, υπάρχει ισότητα, υπευθυνότητα, ενώ μαθαίνουν όλοι/ες ότι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις στο 
κοινωνικό σύνολο που ανήκουν. 
Έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια ομαλή συμβίωση σε ένα υγιές περιβάλλον. Άλλωστε δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι σήμερα που η κρίση έχει κλονίσει την ψυχοσύνθεση των μπαμπάδων κυρίως σε σχέση με την επαγγελ-
ματική τους αποκατάσταση, η ενασχόληση με τα παιδιά τους και η ανιδιοτελής αγάπη που εισπράττουν από αυτά είναι 
το αντίβαρο που μπορεί να εξισορροπήσει τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν. 
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Πολλά πράγματα έγιναν και άλλα τόσα πρέπει να γίνουν, ώστε η ισότητα των φύλων να είναι αυτονόητη και 
να μη χρειάζεται να εφαρμόζουμε ειδικές πολιτικές.
Ακόμα και σήμερα, σε ό,τι αφορά τις θέσεις με ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων, ο ρόλος των γυναικών 
παραμένει περιορισμένος και οι όποιες θετικές εξελίξεις είναι σχετικά αργές.  
Μέσα από μέτρα όπως η εφαρμογή ποσοστώσεων, ως τρόπος θετικής δράσης υπέρ των γυναικών, γίνο-
νται βήματα με στόχο να ενισχυθεί η γυναικεία συμμετοχή. Η ουσία, όμως, δεν βρίσκεται στην αναγκαστική 
συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αλλά στην εξασφάλιση των συνθηκών εκείνων 
που θα τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται καθημερινά στους πολλαπλούς ρόλους τους και να συμμετέχουν παράλληλα με ίσους όρους 
στην κοινωνική και πολιτική ζωή.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, γυναίκες και άνδρες εργάζονται και λαμβάνουν αποφάσεις με τον ίδιο τρόπο. Ως Περιφερειακή Αρχή 
εκπροσωπούμαστε από πολλές γυναίκες σε κρίσιμα πόστα αποφάσεων και είναι η επιθυμία μας ο αριθμός αυτός να αυξάνεται διαρκώς. 
Ευθύνη όλων μας να εξασφαλίσουμε ότι η γυναίκα, η μητέρα, η αδερφή, η κόρη, η φίλη μας θα έχει τη δύναμη να κυνηγήσει τα όνειρά της 
και να μιλά ελεύθερα, χωρίς να καταπιέζεται και χωρίς να φοβάται. 

# ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΡΥΠΙΔΗ

«Ο καθένας πρέπει να αντιληφθεί ότι σηκώνει ένα ιστορικό βάρος 
απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους συνανθρώπους μας. 
Γι’ αυτό χρειάζεται σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ρεαλισμό και απο-
τελεσματικότητα», τόνισε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδος και Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός 
κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής για την 
αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης. Η Επιτροπή πρόκειται να ολοκληρώσει 
το έργο της μέχρι το Νοέμβριο και να παραδώσει την πρότασή της, 
περιλαμβανομένου και του σχεδίου νόμου, στο Υπουργείο.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπουργού Εσωτερι-
κών Π. Κουρουμπλή, του αναπληρωτή υπουργού Χ. Βερναρδάκη, του 
υφυπουργού Γ. Μπαλάφα, και του γενικού γραμματέα Κ. Πουλάκη.
Ο κ. Κ. Αγοραστός, για την κατάρτιση του νέου θεσμικού πλαισίου, 
σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής: Η εφαρμογή του σχεδίου «Καλλι-
κράτης» για την αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού διανύει ήδη τον έκτο 

χρόνο της. Η συγκεκριμένη χρονική 
περίοδος είναι ευνοϊκή ώστε:
1) Να αποτιμηθεί το εγχείρημα του 
2010
2) Να διακριβωθούν οι αστοχίες και 
τα προβλήματα
3) Να αναθεωρηθούν ή να τροποποι-

ηθούν προβλέψεις του αρχικού νόμου ή/και των τροποποιήσεων 
που στο μεταξύ υπέστη
4) Να αποτυπωθεί ένα νέο όραμα για την αυτοδιοίκηση και το ρόλο 
της που όμως θα εξειδικεύεται σε βάθος και δεν θα σταματά στη 
διατύπωση γενικών αρχών και θέσεων. 

Καμία πρόταση και αλλαγή δεν μπο-
ρεί να προέλθει χωρίς την ουσιαστι-
κή συμμετοχή των ιδίων των ανθρώ-
πων της αυτοδιοίκησης και κυρίως 
χωρίς η ίδια η αυτοδιοίκηση να δια-
μορφώσει συνολική πρόταση για το 
ρόλο της, εντός του πλαισίου ενός 
ευνομούμενου και αποκεντρωμένου κράτους στο οποίο η λήψη και 
η εφαρμογή των αποφάσεων θα λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο 
κοντά στον πολίτη.
Πρώτα από όλα πρέπει να γίνει αυτό που όλοι επιθυμούμε και 
συμφωνούμε εδώ και χρόνια, αλλά κανείς δεν έχει την τόλμη να 
προχωρήσει: τη συρρίκνωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 
Δεύτερον, το ζήτημα της χρηματοδότησης. Οι μεγάλες μεταρρυθ-
μίσεις χρειάζονται και πηγές χρηματοδότησης. Στις Περιφέρειες 
μεταβιβάστηκαν πολλές και μεγάλες αρμοδιότητες χωρίς όμως 
τους αντίστοιχους πόρους. Έτσι, τα προβλήματα αυτή τη στιγμή εί-
ναι σοβαρά και οι Περιφέρειες κινδυνεύουν να σταματήσουν να 
διατηρούν τα πράγματα σε μια φυσιολογική ισορροπία. Τρίτον, να 
λυθεί το θέμα της υποστελέχωσης των Περιφερειών.
Συνεπώς πρέπει να δούμε το ζήτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης 
συνολικά και όχι αποσπασματικά και ευκαιριακά. Έχουν αλλάξει 
πλέον τα δεδομένα και οι συσχετισμοί. Πρέπει λοιπόν να δράσου-
με σε μια λογική ανθρώπινη και περιφερειακή με επίκεντρο τον 
συνάνθρωπό μας», ανέφερε ο κ. Αγοραστός.

Κώστας Αγοραστός: «Καμία πρόταση και αλλαγή δεν μπορεί να προέλθει χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή  
των ιδίων των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης»

# 25 Ιουνίου 2016 - Δελτίο Τύπου
Συνεδρίασε η Επιτροπή για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τ.Α.

# Ημερομηνία - σταθμός του Ιουνίου
03/06/1927:  Ψηφίζεται το Σύνταγμα της Δημοκρατίας, το οποίο αναφέρει για πρώτη φορά σε ερμηνευτική δήλωση  

τη δυνατότητα να απονεμηθούν πολιτικά δικαιώματα σε γυναίκες
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Της Φωτεινής Βρύνα - Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας των Φύλων Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)

# 19 Ιουνίου 2016:  ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

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



#    Ενδεικτικές Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων  
από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΠΙΣ ΤΗΣ ΠΔΜ

# 23 Ιουνίου 2016 - Δελτίο Τύπου

H Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, η οποία συγκροτή-
θηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 80907/115/3-7-2015 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, προέβη στο τελευταίο εξάμη-
νο του προηγούμενου έτους και στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος 
έτους στις ακόλουθες δράσεις και ενέργειες:
Α. Διατύπωσε προτάσεις προς τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας 
και εισηγήθηκε τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την ένταξη των δο-
μών στήριξης γυναικών που λειτουργούν στην ΠΔΜ στους άξονες 
του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΠΔΜ ούτως 
ώστε να διασφαλιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους.
Β. Υλοποίησε με επιτυχία στις 27/11/2015 ημερίδα με θέμα «Πο-
λιτικές Ισότητας των φύλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» 
σε συνεργασία με την εταιρεία ΤΡΕΚ consulting στοχεύοντας κυρίως 

στην προώθηση της ένταξης της οπτικής του φύλου στην αναπτυξια-
κή πολιτική της Περιφέρειας. 
Γ. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας προέβη στις 
08/03/2016 σε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης για τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματά της και τους αγώ-
νες της με ένα εκτενές δελτίο Τύπου και διανομή σχετικού έντυπου 
φυλλαδίου.
Δ. Με αφορμή, επίσης, την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και στο πλαίσιο 
της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης συμμετείχε σε συνερ-
γασία με τον Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονί-
ας, Παράρτημα Κοζάνης, στην Αιμοδοσία του Συλλόγου Εθελοντών 
Αιμοδοτών Κοζάνης «Γέφυρα Ζωής» που πραγματοποιήθηκε στις 
06/04/2016 στα γραφεία του Συλλόγου.

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της 
Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, 
κυρίας Φωτεινής Βρύνα, με την περιφερειακή σύμβουλο και Αντι-
πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Νοτίου Αιγαίου, κα 
Χαρούλα Γιασιράνη. 
Στη συνάντηση αυτή έγινε λόγος για τα συμβουλευτικά κέντρα και τους 
ξενώνες φιλοξενίας γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Δόθηκε έμφαση στο γεγονός ότι η χρη-
ματοδότηση αυτών των δομών κρίνεται απαραίτητη, διότι διασφαλίζει 
τη συνέχιση της λειτουργίας τους και την παροχή εξειδικευμένης υπο-

στήριξης κυρίως σε θέματα απασχόλησης, ψυχολογικής στήριξης, 
προστασίας και φύλαξης τόσο των ίδιων των γυναικών όσο και τυχόν 
ανήλικων τέκνων τους.
Επιπλέον, συζητήθηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας τόσο με το Γραφείο 
Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας όσο και η διαπεριφερεια-
κή συνεργασία των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας (ΠΕΠΙΣ), με 
σκοπό την υλοποίηση κοινών δράσεων, με κεντρικό άξονα την ισότη-
τα των φύλων, προς όφελος των χωρικών ενοτήτων της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, αλλά και όλων των Περιφερειών γενικότερα.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το Σύλ-
λογο «Προφήτης Ηλίας» διοργάνωσαν εκδήλωση με 
θέμα «Διαχρονικές σχέσεις γονέων παιδιών-εφηβεία», 
με ομιλήτρια την κα. Σοφία Κιστάνη του κέντρου πρόλη-
ψης «Πνοή». 
Πλήθος γυναικών αλλά και παιδιών ενημερώθηκαν για 
το διαχρονικό αυτό θέμα. Στο τέλος προσφέρθηκαν λου-
λούδια και κεράσματα στους παρευρισκόμενους. 

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (διεθνής ημέρα των δικαιωμάτων των γυναικών) εορτάζεται 
στις 8 Μαρτίου κάθε έτους. Έχει τις ρίζες της στις διαμαρτυρίες των γυναικών στις αρχές του 
εικοστού αιώνα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, που ζητούσαν ίσα δικαιώματα, καλύτερες συνθήκες 
εργασίας καθώς και δικαίωμα ψήφου. Θεσμοθετήθηκε το 1977 από τον ΟΗΕ, ο οποίος κάλεσε 
όλες τις χώρες του κόσμου να γιορτάσουν την ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών.
Είναι μία μέρα κινητοποιήσεων σε όλο τον κόσμο για την υποστήριξη της ισότητας και την αξι-
ολόγηση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία. 
Ακτιβιστές, ενώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών 
διαδηλώνουν σε ολόκληρο τον κόσμο προκειμένου να 
γνωστοποιήσουν τα αιτήματά τους για τη βελτίωση της 
θέσης των γυναικών και να γιορτάσουν τις νίκες και τα 
επιτεύγματα του κινήματος.

*  To παραπάνω αποτελεί απόσπασμα από το 4σέλιδο έντυπο φυλλάδιο  
που διανεμήθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

8η ΜΑΡΤΙΟΥ «ΟΧΙ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ» 

8 Ιουνίου 2016 - Δελτίο Τύπου

Oι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων των νησιών Λέσβου, 
Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2015-2016  μπορούν 
από σήμερα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, 
σε υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού για την στήριξη 
του τουρισμού στους προορισμούς του Αιγαίου που δέχθηκαν 
πιέσεις το προηγούμενο διάστημα.
Είχε προηγηθεί  απόφαση της Αν. Υπουργού Εργασίας κας Ρά-
νιας Αντωνοπούλου, σε συνεργασία με την Αν. Υπουργό Του-
ρισμού κα  Έλενα Κουντουρά, και τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, κα 
Μαρία Καραμεσίνη, με την οποία αυξήθηκε η επιδότηση των 
τουριστικών μονάδων των νησιών αυτών στο πρόγραμμα, 
προκειμένου να τονωθεί ο κοινωνικός και εσωτερικός τουρι-
σμός και να στηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες.
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι 
του Προγράμματος –οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι οικογέ-
νειές τους– που θα επιλέξουν για τις διακοπές τους τουριστικά 
καταλύματα στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο και Κω θα μπο-
ρούν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση να κάνουν διακοπές 

έως και 10 διανυκτερεύσεων, αντί για  5 που ισχύει για τους 
δικαιούχους που θα επιλέξουν άλλους προορισμούς. 
Οι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων έχουν τη δυνατότητα 
υποβολής αιτήσεων και ένταξής τους στο Μητρώο καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Προγράμματος, με καταληκτική ημερομηνία στις 
30 Νοεμβρίου 2016.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
•  Ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων 

(ξενοδοχεία κλασικού τύπου, τύπου επιπλωμένων  
διαμερισμάτων, παραδοσιακά καταλύματα)

•  Ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα τεσσάρων (4),  
τριών (3) και δύο (2) κλειδιών

•  Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες-επαύλεις  
(αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα)

•  Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πλη-
ροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του  
προγράμματος από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) 

Ξεκινούν οι αιτήσεις των τουριστικών καταλυμάτων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα 
Κοινωνικού τουρισμού 2015-2016 με στόχο την άμεση στήριξη του τουρισμού στα νησιά που δέχθηκαν πιέσεις.
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10:00 – 10:30  Άφιξη και Εγγραφή  

10:30 – 10:40  Εναρκτήριες Ομιλίες - Χαιρετισμοί 

10:40 – 11:00  Εγχειρίδιο Εξειδίκευσης του Πρότυπου ΣΕΙΦ στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  

κα Δήμητρα Μαρκέτου, TREK Consulting AE 

11:00 – 11:20  Ο Ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ένταξη 
της Ισότητας των Φύλων 

κα Θεοδώρα Γούλιαρου, Συμβολαιογράφος-Εκπρόσωπος 
Γ.Γ.Ι.Φ. Μέλος ΠΕΠΙΣ Δυτικής Μακεδονίας  

11:20 – 11:40  Ο ρόλος του ΚΕΘΙ στην Προώθηση των Θεμάτων Ισότητας 
και η Συμβολή του στο Έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:  

Το Παράδειγμα Συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής 

κα Ειρήνη-Eλένη Αγαθοπούλου, Πρόεδρος Κέντρου Ερευνών 
για Θέματα Ισότητας   

11:40 - 12:00 Διάλειμμα 

12:00 – 12:30  Ενδοοικογενειακή Βία: Το Προφίλ του Θύματος και του 
Θύτη και οι Επιπτώσεις  στην Ψυχική Υγεία των Γυναικών  

κα Κωνσταντίνα Μπαλιάμη, Ψυχολόγος, BScN, MSc, Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
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12:30 – 12:50  Οι Γυναίκες της Δυτικής Μακεδονίας Δικτυώνονται: 
Περιφερειακό Κέντρο Στήριξης των Γυναικών στη 
Δυτική Μακεδονία  

κα Κατερίνα Σιακαβάρα, Δίκτυο Γυναικών 
Επιχειρηματιών του Κέντρου Εργάνη  

12:50 – 13:10  Η Γυναίκα σε Θέση Πολιτικής Ευθύνης  

κα Βασιλική-Ραφαέλα Βακουφτσή, Δίκτυο «Ελένη 
Σκούρα»  

13:10 – 13:30  Σπάμε την σιωπή - αντιδρούμε στη βία: Η περίπτωση 
του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου 
Φλώρινας  

κα Βιολέτα Τζίκου,  Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου 
Φλώρινας, Διοικητικά Υπεύθυνη ΣΚΓ Δήμου Φλώρινας 

κος Ματθαίος Καργάκης,  Κοινωνιολόγος ΜΑ - ΣΚΓ 
Δήμου Φλώρινας   

13:30 – 13:40  Ανοιχτή Συζήτηση  

13:40  Γεύμα 
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# Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 8 Ιουνίου 2016 - Δελτίο Τύπου

Το «πράσινο φως» ώστε να προχωρήσουν οι ενημερωτικές δράσεις 
και ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο εφαρ-
μογής ενός ολοκληρωμένου Τοπικού Προγράμματος για την Ισότητα 
των Φύλων έδωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Στο Πρόγραμμα Ισότητας που αποφασίστηκε στη σημερινή συνεδρία-
ση υπάρχουν συγκεκριμένοι άξονες Προτεραιότητας, όπως είναι η 1) 
δραστηριοποίηση της Περιφέρειας σε πεδία πολιτικής: Σχεδιασμός και 
υλοποίηση έμφυλων πολιτικών και δράσεων, η 2) ενίσχυση της ικανό-
τητας της Περιφέρειας να ανταποκρίνεται στο ρόλο της, σε ότι αφορά 
τη διάσταση του φύλου και τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από την 
υπογραφή της Χάρτας, καθώς και 3) στον τομέα της δικτύωσης.
«Στις θεμελιώδεις δεσμεύσεις και αρχές μας για την Ισότητα των Φύ-
λων είναι η προώθηση της ένταξης ουσιαστικών και ενεργών πολι-
τικών ισότητας στο πρόγραμμα και στις δράσεις της, μέσω της υλο-
ποίησης παρεμβάσεων υπέρ της ισότητας των φύλων, οι οποίες θα 
ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, όσο και 
στο εσωτερικό περιβάλλον της» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής 
Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, αναφέροντας πως από την έναρξη 
του θεσμού, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπέγραψε την Ευρωπαϊκή 
Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες, ενώ έχει 
ήδη συσταθεί και λειτουργεί η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των 
Φύλων (ΠΕΠΙΣ) με στόχο την υποστήριξη ένταξης της ισότητας των φύ-
λων στην αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας.
Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Αντώνης Χαροκόπος τόνισε πως «οι προσπάθειες που 
γίνονται τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε εθνικό, περιφερεια-
κό, τοπικό είναι σημαντικές ώστε να επιτευχθεί πλήρης και ουσιαστική 
ισότητα», ενώ η εισηγήτρια του θέματος και μέλος της ΠΕΠΙΣ, Περιφε-
ρειακή Σύμβουλος Αδαμαντία Ζαχαροπούλου – Στούμπου ανέλυσε το 
Περιφερειακό Πρόγραμμα Ισότητας, με τις παρεμβάσεις – μέτρα και τις 
ενδεικτικές δράσεις.
Κλείνοντας ο Περιφερειάρχης σημείωσε: «Η ισότητα των φύλων ση-
μαίνει ίση πρόσβαση, ενδυνάμωση, υπευθυνότητα και ίση συμμετοχή 

ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς της δημόσιας και ιδιω-
τικής ζωής, ίση κατανομή πόρων και διείσδυσης στην πληροφορία. 
Αυτό, όμως σημαίνει και την αποδοχή εξίσου των διαφορών μεταξύ 
των δύο φύλων, αλλά και των διαφορετικών ρόλων που διαδραματί-
ζουν στην κοινωνία. Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η επίτευξη 
της ισότητας των φύλων είναι κεντρικής σημασίας για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη λειτουργία της δημοκρατίας, του 
σεβασμού του κράτους δικαίου και της οικονομικής ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας».
Τι περιλαμβάνει το Περιφερειακό Πρόγραμμα
1ος Άξονας – Δραστηριοποίηση σε πεδία πολιτικής:
Προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στην κοι-
νωνία των πολιτών, ενίσχυση συλλογικών οργάνων εκπροσώπησης 
γυναικών, αξιοποίηση τοπικών γυναικείων οργανώσεων, υλοποίηση 
δράσεων ευαισθητοποίησης, συνεργασίες με αρμόδιους φορείς, σχε-
διασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών και ενημερωτικών δράσεων, 
ενθάρρυνση της θέσης της γυναίκας στην τοπική οικονομία, θέσπιση 
ετήσιου θεσμού βραβείων γυναικείας επιχειρηματικότητας, ενίσχυση 
του γυναικείου αγροτικού συνεταιρίζεσθαι κ.ά.
2ος Άξονας – Ενίσχυση ανταπόκρισης στο ρόλο της διάστασης φύλου 
και δεσμεύσεις από τη Χάρτα:
Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΠΔΕ να σχεδιάζει, να πα-
ρακολουθεί και να αξιολογεί έμφυλες πολιτικές και δράσεις, σχεδια-
σμός συστήματος παρακολούθησης των αναγκών και της θέσης των 
γυναικών στην Περιφέρεια, ανάπτυξη Εργαλείων και Μεθοδολογιών, 
παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων, ανάπτυξη δικτύου Εθελοντών 
Ισότητας, σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης των αιρετών στελεχών και υπαλλήλων κ.ά.
3ος Άξονας – Δικτύωση:
Ανάπτυξη δικτυώσεων και ενίσχυση συνεργασιών, ανάπτυξη συνεργα-
σιών με ευρωπαϊκούς και με κεντρικούς φορείς, ανάπτυξη συνεργασιών 
με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ανάπτυξη συνεργασιών με Δή-
μους, δίκτυο Ισότητας, λειτουργία Περιφερειακού Φόρουμ Ισότητας.

Ενεργές και ουσιαστικές πολιτικές από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Πρόγραμμα για την Ισότητα των Φύλων

#   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας προσκαλεί τους/τις Προέδρους και τα 
μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας και των δεκατριών περιφερειών να συμμετέχουν στη συνάντηση 
εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (Μεσογείων 15, 4ος όροφος), 
την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016, ώρα 12 μ.μ., με σκοπό να παρέχει τη στήριξή του στην υλοποίηση των σχεδίων 
δράσης για την ισότητα των φύλων που έχουν εκπονηθεί σε κάθε περιφέρεια, καθώς και να συζητηθούν θέματα, 
πρωτοβουλίες και προβληματισμοί των Π.ΕΠ.ΙΣ., σχετικά πάντα με τη διάσταση του φύλου.

Η παρουσία σας κρίνεται πολύτιμη.

Με εκτίμηση,
Φωτεινή Βρύνα 

Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε. 
Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής 

Το συντονισμό της εκδήλωσης είχαν από το Σύλλογο «Προφήτης Ηλίας» η κα. Μαρία Κεχαγιά και από την Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής κα. Καλλιόπη Γόμου-Πρωτογεράκη και η Εντεταλμένη Σύμβουλος Εθε-
λοντισμού και Νέας Γενιάς κα. Αγγελική Σαραντινού.

Η Περιφέρεια Αττικής διασφάλισε τη συνέχιση της λειτουργίας 6 Συμβουλευτικών Κέντρων  
και 4 Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

1 Ιουνίου 2016 - Δελτίο Τύπου#   Περιφέρεια Aττικής:

 24 Μαΐου 2016 - Δελτίο Τύπου

Με Αποφάσεις Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 
2014-2020, που υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου,  
διασφαλίστηκε με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση η συνέχιση της λειτουρ-
γίας των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων φιλοξενίας γυναι-
κών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας για τα επόμενα τρία χρόνια. Ειδικό-
τερα, οι Αποφάσεις αφορούν σε έξι Συμβουλευτικά Κέντρα και τέσσερις 
Ξενώνες φιλοξενίας γυναικών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Με τη χρηματοδότηση αυτών των δομών, διασφαλίζεται η συνέχιση 
της λειτουργίας τους και της παροχής εξειδικευμένης υποστήριξης, 
όπως η συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η ενισχυτική 
διδασκαλία, η συμβουλευτική για προώθηση στην απασχόληση, κα-
θώς επίσης και η παροχή φύλαξης και φιλοξενίας για τη διασφάλιση 
της προστασίας των γυναικών και τυχόν προστατευόμενων ανήλικων 
τέκνων τους.



#    Ενδεικτικές Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων  
από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΠΙΣ ΤΗΣ ΠΔΜ

# 23 Ιουνίου 2016 - Δελτίο Τύπου

H Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, η οποία συγκροτή-
θηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 80907/115/3-7-2015 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, προέβη στο τελευταίο εξάμη-
νο του προηγούμενου έτους και στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος 
έτους στις ακόλουθες δράσεις και ενέργειες:
Α. Διατύπωσε προτάσεις προς τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας 
και εισηγήθηκε τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την ένταξη των δο-
μών στήριξης γυναικών που λειτουργούν στην ΠΔΜ στους άξονες 
του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΠΔΜ ούτως 
ώστε να διασφαλιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους.
Β. Υλοποίησε με επιτυχία στις 27/11/2015 ημερίδα με θέμα «Πο-
λιτικές Ισότητας των φύλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» 
σε συνεργασία με την εταιρεία ΤΡΕΚ consulting στοχεύοντας κυρίως 

στην προώθηση της ένταξης της οπτικής του φύλου στην αναπτυξια-
κή πολιτική της Περιφέρειας. 
Γ. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας προέβη στις 
08/03/2016 σε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης για τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματά της και τους αγώ-
νες της με ένα εκτενές δελτίο Τύπου και διανομή σχετικού έντυπου 
φυλλαδίου.
Δ. Με αφορμή, επίσης, την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και στο πλαίσιο 
της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης συμμετείχε σε συνερ-
γασία με τον Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονί-
ας, Παράρτημα Κοζάνης, στην Αιμοδοσία του Συλλόγου Εθελοντών 
Αιμοδοτών Κοζάνης «Γέφυρα Ζωής» που πραγματοποιήθηκε στις 
06/04/2016 στα γραφεία του Συλλόγου.

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της 
Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, 
κυρίας Φωτεινής Βρύνα, με την περιφερειακή σύμβουλο και Αντι-
πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Νοτίου Αιγαίου, κα 
Χαρούλα Γιασιράνη. 
Στη συνάντηση αυτή έγινε λόγος για τα συμβουλευτικά κέντρα και τους 
ξενώνες φιλοξενίας γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Δόθηκε έμφαση στο γεγονός ότι η χρη-
ματοδότηση αυτών των δομών κρίνεται απαραίτητη, διότι διασφαλίζει 
τη συνέχιση της λειτουργίας τους και την παροχή εξειδικευμένης υπο-

στήριξης κυρίως σε θέματα απασχόλησης, ψυχολογικής στήριξης, 
προστασίας και φύλαξης τόσο των ίδιων των γυναικών όσο και τυχόν 
ανήλικων τέκνων τους.
Επιπλέον, συζητήθηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας τόσο με το Γραφείο 
Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας όσο και η διαπεριφερεια-
κή συνεργασία των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας (ΠΕΠΙΣ), με 
σκοπό την υλοποίηση κοινών δράσεων, με κεντρικό άξονα την ισότη-
τα των φύλων, προς όφελος των χωρικών ενοτήτων της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, αλλά και όλων των Περιφερειών γενικότερα.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το Σύλ-
λογο «Προφήτης Ηλίας» διοργάνωσαν εκδήλωση με 
θέμα «Διαχρονικές σχέσεις γονέων παιδιών-εφηβεία», 
με ομιλήτρια την κα. Σοφία Κιστάνη του κέντρου πρόλη-
ψης «Πνοή». 
Πλήθος γυναικών αλλά και παιδιών ενημερώθηκαν για 
το διαχρονικό αυτό θέμα. Στο τέλος προσφέρθηκαν λου-
λούδια και κεράσματα στους παρευρισκόμενους. 

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (διεθνής ημέρα των δικαιωμάτων των γυναικών) εορτάζεται 
στις 8 Μαρτίου κάθε έτους. Έχει τις ρίζες της στις διαμαρτυρίες των γυναικών στις αρχές του 
εικοστού αιώνα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, που ζητούσαν ίσα δικαιώματα, καλύτερες συνθήκες 
εργασίας καθώς και δικαίωμα ψήφου. Θεσμοθετήθηκε το 1977 από τον ΟΗΕ, ο οποίος κάλεσε 
όλες τις χώρες του κόσμου να γιορτάσουν την ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών.
Είναι μία μέρα κινητοποιήσεων σε όλο τον κόσμο για την υποστήριξη της ισότητας και την αξι-
ολόγηση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία. 
Ακτιβιστές, ενώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών 
διαδηλώνουν σε ολόκληρο τον κόσμο προκειμένου να 
γνωστοποιήσουν τα αιτήματά τους για τη βελτίωση της 
θέσης των γυναικών και να γιορτάσουν τις νίκες και τα 
επιτεύγματα του κινήματος.

*  To παραπάνω αποτελεί απόσπασμα από το 4σέλιδο έντυπο φυλλάδιο  
που διανεμήθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

8η ΜΑΡΤΙΟΥ «ΟΧΙ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ» 

8 Ιουνίου 2016 - Δελτίο Τύπου

Oι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων των νησιών Λέσβου, 
Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2015-2016  μπορούν 
από σήμερα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, 
σε υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού για την στήριξη 
του τουρισμού στους προορισμούς του Αιγαίου που δέχθηκαν 
πιέσεις το προηγούμενο διάστημα.
Είχε προηγηθεί  απόφαση της Αν. Υπουργού Εργασίας κας Ρά-
νιας Αντωνοπούλου, σε συνεργασία με την Αν. Υπουργό Του-
ρισμού κα  Έλενα Κουντουρά, και τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, κα 
Μαρία Καραμεσίνη, με την οποία αυξήθηκε η επιδότηση των 
τουριστικών μονάδων των νησιών αυτών στο πρόγραμμα, 
προκειμένου να τονωθεί ο κοινωνικός και εσωτερικός τουρι-
σμός και να στηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες.
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι 
του Προγράμματος –οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι οικογέ-
νειές τους– που θα επιλέξουν για τις διακοπές τους τουριστικά 
καταλύματα στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο και Κω θα μπο-
ρούν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση να κάνουν διακοπές 

έως και 10 διανυκτερεύσεων, αντί για  5 που ισχύει για τους 
δικαιούχους που θα επιλέξουν άλλους προορισμούς. 
Οι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων έχουν τη δυνατότητα 
υποβολής αιτήσεων και ένταξής τους στο Μητρώο καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Προγράμματος, με καταληκτική ημερομηνία στις 
30 Νοεμβρίου 2016.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
•  Ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων 

(ξενοδοχεία κλασικού τύπου, τύπου επιπλωμένων  
διαμερισμάτων, παραδοσιακά καταλύματα)

•  Ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα τεσσάρων (4),  
τριών (3) και δύο (2) κλειδιών

•  Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες-επαύλεις  
(αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα)

•  Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πλη-
ροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του  
προγράμματος από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) 

Ξεκινούν οι αιτήσεις των τουριστικών καταλυμάτων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα 
Κοινωνικού τουρισμού 2015-2016 με στόχο την άμεση στήριξη του τουρισμού στα νησιά που δέχθηκαν πιέσεις.
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ΗΜΕΡΙΔΑ 
«Πολιτικές Ισότητας των φύλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» 

Κοζάνη, 27/11/2015 
  

Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου - Π.Ε. Κοζάνης  

(Δημοκρατίας 27, Κοζάνη) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

10:00 – 10:30  Άφιξη και Εγγραφή  

10:30 – 10:40  Εναρκτήριες Ομιλίες - Χαιρετισμοί 

10:40 – 11:00  Εγχειρίδιο Εξειδίκευσης του Πρότυπου ΣΕΙΦ στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  

κα Δήμητρα Μαρκέτου, TREK Consulting AE 

11:00 – 11:20  Ο Ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ένταξη 
της Ισότητας των Φύλων 

κα Θεοδώρα Γούλιαρου, Συμβολαιογράφος-Εκπρόσωπος 
Γ.Γ.Ι.Φ. Μέλος ΠΕΠΙΣ Δυτικής Μακεδονίας  

11:20 – 11:40  Ο ρόλος του ΚΕΘΙ στην Προώθηση των Θεμάτων Ισότητας 
και η Συμβολή του στο Έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:  

Το Παράδειγμα Συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής 

κα Ειρήνη-Eλένη Αγαθοπούλου, Πρόεδρος Κέντρου Ερευνών 
για Θέματα Ισότητας   

11:40 - 12:00 Διάλειμμα 

12:00 – 12:30  Ενδοοικογενειακή Βία: Το Προφίλ του Θύματος και του 
Θύτη και οι Επιπτώσεις  στην Ψυχική Υγεία των Γυναικών  

κα Κωνσταντίνα Μπαλιάμη, Ψυχολόγος, BScN, MSc, Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

ΗΜΕΡΙΔΑ 
«Πολιτικές Ισότητας των φύλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» 

Κοζάνη, 27/11/2015 
  

Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου - Π.Ε. Κοζάνης  

(Δημοκρατίας 27, Κοζάνη) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

12:30 – 12:50  Οι Γυναίκες της Δυτικής Μακεδονίας Δικτυώνονται: 
Περιφερειακό Κέντρο Στήριξης των Γυναικών στη 
Δυτική Μακεδονία  

κα Κατερίνα Σιακαβάρα, Δίκτυο Γυναικών 
Επιχειρηματιών του Κέντρου Εργάνη  

12:50 – 13:10  Η Γυναίκα σε Θέση Πολιτικής Ευθύνης  

κα Βασιλική-Ραφαέλα Βακουφτσή, Δίκτυο «Ελένη 
Σκούρα»  

13:10 – 13:30  Σπάμε την σιωπή - αντιδρούμε στη βία: Η περίπτωση 
του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου 
Φλώρινας  

κα Βιολέτα Τζίκου,  Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου 
Φλώρινας, Διοικητικά Υπεύθυνη ΣΚΓ Δήμου Φλώρινας 

κος Ματθαίος Καργάκης,  Κοινωνιολόγος ΜΑ - ΣΚΓ 
Δήμου Φλώρινας   

13:30 – 13:40  Ανοιχτή Συζήτηση  

13:40  Γεύμα 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  

www.pdm.gov.gr 

Περικλέους 32,  
152 32, Αθήνα  
www.trek.gr  

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: 
Δήμητρα Μαρκέτου  

Τηλ.: 210 6179414 (εσ. 408) 
Fax:  210 6179288  

email: d.marketou@trek.gr  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Έργο: Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της 

Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου — Δυτικής Μακεδονίας 

ΗΜΕΡΙΔΑ 
«Πολιτικές Ισότητας των φύλων στην Περιφέρεια  

Δυτικής Μακεδονίας» 
Κοζάνη, 27/11/2015 

  

Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου - Π.Ε. Κοζάνης  

(Δημοκρατίας 27, Κοζάνη) 

Διοργάνωση 

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  

www.pdm.gov.gr 

Περικλέους 32,  
152 32, Αθήνα  
www.trek.gr  

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: 
Δήμητρα Μαρκέτου  

Τηλ.: 210 6179414 (εσ. 408) 
Fax:  210 6179288  

email: d.marketou@trek.gr  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Έργο: Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της 

Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου — Δυτικής Μακεδονίας 

ΗΜΕΡΙΔΑ 
«Πολιτικές Ισότητας των φύλων στην Περιφέρεια  

Δυτικής Μακεδονίας» 
Κοζάνη, 27/11/2015 

  

Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου - Π.Ε. Κοζάνης  

(Δημοκρατίας 27, Κοζάνη) 

Διοργάνωση 

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  

www.pdm.gov.gr 

Περικλέους 32,  
152 32, Αθήνα  
www.trek.gr  

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: 
Δήμητρα Μαρκέτου  

Τηλ.: 210 6179414 (εσ. 408) 
Fax:  210 6179288  

email: d.marketou@trek.gr  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Έργο: Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της 

Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου — Δυτικής Μακεδονίας 

ΗΜΕΡΙΔΑ 
«Πολιτικές Ισότητας των φύλων στην Περιφέρεια  

Δυτικής Μακεδονίας» 
Κοζάνη, 27/11/2015 

  

Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου - Π.Ε. Κοζάνης  

(Δημοκρατίας 27, Κοζάνη) 

Διοργάνωση 

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

# Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 8 Ιουνίου 2016 - Δελτίο Τύπου

Το «πράσινο φως» ώστε να προχωρήσουν οι ενημερωτικές δράσεις 
και ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο εφαρ-
μογής ενός ολοκληρωμένου Τοπικού Προγράμματος για την Ισότητα 
των Φύλων έδωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Στο Πρόγραμμα Ισότητας που αποφασίστηκε στη σημερινή συνεδρία-
ση υπάρχουν συγκεκριμένοι άξονες Προτεραιότητας, όπως είναι η 1) 
δραστηριοποίηση της Περιφέρειας σε πεδία πολιτικής: Σχεδιασμός και 
υλοποίηση έμφυλων πολιτικών και δράσεων, η 2) ενίσχυση της ικανό-
τητας της Περιφέρειας να ανταποκρίνεται στο ρόλο της, σε ότι αφορά 
τη διάσταση του φύλου και τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από την 
υπογραφή της Χάρτας, καθώς και 3) στον τομέα της δικτύωσης.
«Στις θεμελιώδεις δεσμεύσεις και αρχές μας για την Ισότητα των Φύ-
λων είναι η προώθηση της ένταξης ουσιαστικών και ενεργών πολι-
τικών ισότητας στο πρόγραμμα και στις δράσεις της, μέσω της υλο-
ποίησης παρεμβάσεων υπέρ της ισότητας των φύλων, οι οποίες θα 
ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, όσο και 
στο εσωτερικό περιβάλλον της» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής 
Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, αναφέροντας πως από την έναρξη 
του θεσμού, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπέγραψε την Ευρωπαϊκή 
Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες, ενώ έχει 
ήδη συσταθεί και λειτουργεί η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των 
Φύλων (ΠΕΠΙΣ) με στόχο την υποστήριξη ένταξης της ισότητας των φύ-
λων στην αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας.
Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Αντώνης Χαροκόπος τόνισε πως «οι προσπάθειες που 
γίνονται τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε εθνικό, περιφερεια-
κό, τοπικό είναι σημαντικές ώστε να επιτευχθεί πλήρης και ουσιαστική 
ισότητα», ενώ η εισηγήτρια του θέματος και μέλος της ΠΕΠΙΣ, Περιφε-
ρειακή Σύμβουλος Αδαμαντία Ζαχαροπούλου – Στούμπου ανέλυσε το 
Περιφερειακό Πρόγραμμα Ισότητας, με τις παρεμβάσεις – μέτρα και τις 
ενδεικτικές δράσεις.
Κλείνοντας ο Περιφερειάρχης σημείωσε: «Η ισότητα των φύλων ση-
μαίνει ίση πρόσβαση, ενδυνάμωση, υπευθυνότητα και ίση συμμετοχή 

ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς της δημόσιας και ιδιω-
τικής ζωής, ίση κατανομή πόρων και διείσδυσης στην πληροφορία. 
Αυτό, όμως σημαίνει και την αποδοχή εξίσου των διαφορών μεταξύ 
των δύο φύλων, αλλά και των διαφορετικών ρόλων που διαδραματί-
ζουν στην κοινωνία. Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η επίτευξη 
της ισότητας των φύλων είναι κεντρικής σημασίας για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη λειτουργία της δημοκρατίας, του 
σεβασμού του κράτους δικαίου και της οικονομικής ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας».
Τι περιλαμβάνει το Περιφερειακό Πρόγραμμα
1ος Άξονας – Δραστηριοποίηση σε πεδία πολιτικής:
Προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στην κοι-
νωνία των πολιτών, ενίσχυση συλλογικών οργάνων εκπροσώπησης 
γυναικών, αξιοποίηση τοπικών γυναικείων οργανώσεων, υλοποίηση 
δράσεων ευαισθητοποίησης, συνεργασίες με αρμόδιους φορείς, σχε-
διασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών και ενημερωτικών δράσεων, 
ενθάρρυνση της θέσης της γυναίκας στην τοπική οικονομία, θέσπιση 
ετήσιου θεσμού βραβείων γυναικείας επιχειρηματικότητας, ενίσχυση 
του γυναικείου αγροτικού συνεταιρίζεσθαι κ.ά.
2ος Άξονας – Ενίσχυση ανταπόκρισης στο ρόλο της διάστασης φύλου 
και δεσμεύσεις από τη Χάρτα:
Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΠΔΕ να σχεδιάζει, να πα-
ρακολουθεί και να αξιολογεί έμφυλες πολιτικές και δράσεις, σχεδια-
σμός συστήματος παρακολούθησης των αναγκών και της θέσης των 
γυναικών στην Περιφέρεια, ανάπτυξη Εργαλείων και Μεθοδολογιών, 
παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων, ανάπτυξη δικτύου Εθελοντών 
Ισότητας, σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης των αιρετών στελεχών και υπαλλήλων κ.ά.
3ος Άξονας – Δικτύωση:
Ανάπτυξη δικτυώσεων και ενίσχυση συνεργασιών, ανάπτυξη συνεργα-
σιών με ευρωπαϊκούς και με κεντρικούς φορείς, ανάπτυξη συνεργασιών 
με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ανάπτυξη συνεργασιών με Δή-
μους, δίκτυο Ισότητας, λειτουργία Περιφερειακού Φόρουμ Ισότητας.

Ενεργές και ουσιαστικές πολιτικές από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Πρόγραμμα για την Ισότητα των Φύλων

#   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας προσκαλεί τους/τις Προέδρους και τα 
μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας και των δεκατριών περιφερειών να συμμετέχουν στη συνάντηση 
εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (Μεσογείων 15, 4ος όροφος), 
την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016, ώρα 12 μ.μ., με σκοπό να παρέχει τη στήριξή του στην υλοποίηση των σχεδίων 
δράσης για την ισότητα των φύλων που έχουν εκπονηθεί σε κάθε περιφέρεια, καθώς και να συζητηθούν θέματα, 
πρωτοβουλίες και προβληματισμοί των Π.ΕΠ.ΙΣ., σχετικά πάντα με τη διάσταση του φύλου.

Η παρουσία σας κρίνεται πολύτιμη.

Με εκτίμηση,
Φωτεινή Βρύνα 

Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε. 
Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής 

Το συντονισμό της εκδήλωσης είχαν από το Σύλλογο «Προφήτης Ηλίας» η κα. Μαρία Κεχαγιά και από την Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής κα. Καλλιόπη Γόμου-Πρωτογεράκη και η Εντεταλμένη Σύμβουλος Εθε-
λοντισμού και Νέας Γενιάς κα. Αγγελική Σαραντινού.

Η Περιφέρεια Αττικής διασφάλισε τη συνέχιση της λειτουργίας 6 Συμβουλευτικών Κέντρων  
και 4 Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

1 Ιουνίου 2016 - Δελτίο Τύπου#   Περιφέρεια Aττικής:

 24 Μαΐου 2016 - Δελτίο Τύπου

Με Αποφάσεις Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 
2014-2020, που υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου,  
διασφαλίστηκε με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση η συνέχιση της λειτουρ-
γίας των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων φιλοξενίας γυναι-
κών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας για τα επόμενα τρία χρόνια. Ειδικό-
τερα, οι Αποφάσεις αφορούν σε έξι Συμβουλευτικά Κέντρα και τέσσερις 
Ξενώνες φιλοξενίας γυναικών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Με τη χρηματοδότηση αυτών των δομών, διασφαλίζεται η συνέχιση 
της λειτουργίας τους και της παροχής εξειδικευμένης υποστήριξης, 
όπως η συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η ενισχυτική 
διδασκαλία, η συμβουλευτική για προώθηση στην απασχόληση, κα-
θώς επίσης και η παροχή φύλαξης και φιλοξενίας για τη διασφάλιση 
της προστασίας των γυναικών και τυχόν προστατευόμενων ανήλικων 
τέκνων τους.



#    Ενδεικτικές Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων  
από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΠΙΣ ΤΗΣ ΠΔΜ

# 23 Ιουνίου 2016 - Δελτίο Τύπου

H Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, η οποία συγκροτή-
θηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 80907/115/3-7-2015 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, προέβη στο τελευταίο εξάμη-
νο του προηγούμενου έτους και στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος 
έτους στις ακόλουθες δράσεις και ενέργειες:
Α. Διατύπωσε προτάσεις προς τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας 
και εισηγήθηκε τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την ένταξη των δο-
μών στήριξης γυναικών που λειτουργούν στην ΠΔΜ στους άξονες 
του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΠΔΜ ούτως 
ώστε να διασφαλιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους.
Β. Υλοποίησε με επιτυχία στις 27/11/2015 ημερίδα με θέμα «Πο-
λιτικές Ισότητας των φύλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» 
σε συνεργασία με την εταιρεία ΤΡΕΚ consulting στοχεύοντας κυρίως 

στην προώθηση της ένταξης της οπτικής του φύλου στην αναπτυξια-
κή πολιτική της Περιφέρειας. 
Γ. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας προέβη στις 
08/03/2016 σε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης για τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματά της και τους αγώ-
νες της με ένα εκτενές δελτίο Τύπου και διανομή σχετικού έντυπου 
φυλλαδίου.
Δ. Με αφορμή, επίσης, την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και στο πλαίσιο 
της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης συμμετείχε σε συνερ-
γασία με τον Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονί-
ας, Παράρτημα Κοζάνης, στην Αιμοδοσία του Συλλόγου Εθελοντών 
Αιμοδοτών Κοζάνης «Γέφυρα Ζωής» που πραγματοποιήθηκε στις 
06/04/2016 στα γραφεία του Συλλόγου.

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της 
Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, 
κυρίας Φωτεινής Βρύνα, με την περιφερειακή σύμβουλο και Αντι-
πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Νοτίου Αιγαίου, κα 
Χαρούλα Γιασιράνη. 
Στη συνάντηση αυτή έγινε λόγος για τα συμβουλευτικά κέντρα και τους 
ξενώνες φιλοξενίας γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Δόθηκε έμφαση στο γεγονός ότι η χρη-
ματοδότηση αυτών των δομών κρίνεται απαραίτητη, διότι διασφαλίζει 
τη συνέχιση της λειτουργίας τους και την παροχή εξειδικευμένης υπο-

στήριξης κυρίως σε θέματα απασχόλησης, ψυχολογικής στήριξης, 
προστασίας και φύλαξης τόσο των ίδιων των γυναικών όσο και τυχόν 
ανήλικων τέκνων τους.
Επιπλέον, συζητήθηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας τόσο με το Γραφείο 
Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας όσο και η διαπεριφερεια-
κή συνεργασία των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας (ΠΕΠΙΣ), με 
σκοπό την υλοποίηση κοινών δράσεων, με κεντρικό άξονα την ισότη-
τα των φύλων, προς όφελος των χωρικών ενοτήτων της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, αλλά και όλων των Περιφερειών γενικότερα.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το Σύλ-
λογο «Προφήτης Ηλίας» διοργάνωσαν εκδήλωση με 
θέμα «Διαχρονικές σχέσεις γονέων παιδιών-εφηβεία», 
με ομιλήτρια την κα. Σοφία Κιστάνη του κέντρου πρόλη-
ψης «Πνοή». 
Πλήθος γυναικών αλλά και παιδιών ενημερώθηκαν για 
το διαχρονικό αυτό θέμα. Στο τέλος προσφέρθηκαν λου-
λούδια και κεράσματα στους παρευρισκόμενους. 

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (διεθνής ημέρα των δικαιωμάτων των γυναικών) εορτάζεται 
στις 8 Μαρτίου κάθε έτους. Έχει τις ρίζες της στις διαμαρτυρίες των γυναικών στις αρχές του 
εικοστού αιώνα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, που ζητούσαν ίσα δικαιώματα, καλύτερες συνθήκες 
εργασίας καθώς και δικαίωμα ψήφου. Θεσμοθετήθηκε το 1977 από τον ΟΗΕ, ο οποίος κάλεσε 
όλες τις χώρες του κόσμου να γιορτάσουν την ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών.
Είναι μία μέρα κινητοποιήσεων σε όλο τον κόσμο για την υποστήριξη της ισότητας και την αξι-
ολόγηση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία. 
Ακτιβιστές, ενώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών 
διαδηλώνουν σε ολόκληρο τον κόσμο προκειμένου να 
γνωστοποιήσουν τα αιτήματά τους για τη βελτίωση της 
θέσης των γυναικών και να γιορτάσουν τις νίκες και τα 
επιτεύγματα του κινήματος.

*  To παραπάνω αποτελεί απόσπασμα από το 4σέλιδο έντυπο φυλλάδιο  
που διανεμήθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

8η ΜΑΡΤΙΟΥ «ΟΧΙ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ» 

8 Ιουνίου 2016 - Δελτίο Τύπου

Oι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων των νησιών Λέσβου, 
Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2015-2016  μπορούν 
από σήμερα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, 
σε υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού για την στήριξη 
του τουρισμού στους προορισμούς του Αιγαίου που δέχθηκαν 
πιέσεις το προηγούμενο διάστημα.
Είχε προηγηθεί  απόφαση της Αν. Υπουργού Εργασίας κας Ρά-
νιας Αντωνοπούλου, σε συνεργασία με την Αν. Υπουργό Του-
ρισμού κα  Έλενα Κουντουρά, και τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, κα 
Μαρία Καραμεσίνη, με την οποία αυξήθηκε η επιδότηση των 
τουριστικών μονάδων των νησιών αυτών στο πρόγραμμα, 
προκειμένου να τονωθεί ο κοινωνικός και εσωτερικός τουρι-
σμός και να στηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες.
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι 
του Προγράμματος –οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι οικογέ-
νειές τους– που θα επιλέξουν για τις διακοπές τους τουριστικά 
καταλύματα στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο και Κω θα μπο-
ρούν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση να κάνουν διακοπές 

έως και 10 διανυκτερεύσεων, αντί για  5 που ισχύει για τους 
δικαιούχους που θα επιλέξουν άλλους προορισμούς. 
Οι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων έχουν τη δυνατότητα 
υποβολής αιτήσεων και ένταξής τους στο Μητρώο καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Προγράμματος, με καταληκτική ημερομηνία στις 
30 Νοεμβρίου 2016.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
•  Ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων 

(ξενοδοχεία κλασικού τύπου, τύπου επιπλωμένων  
διαμερισμάτων, παραδοσιακά καταλύματα)

•  Ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα τεσσάρων (4),  
τριών (3) και δύο (2) κλειδιών

•  Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες-επαύλεις  
(αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα)

•  Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πλη-
ροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του  
προγράμματος από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) 

Ξεκινούν οι αιτήσεις των τουριστικών καταλυμάτων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα 
Κοινωνικού τουρισμού 2015-2016 με στόχο την άμεση στήριξη του τουρισμού στα νησιά που δέχθηκαν πιέσεις.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

10:00 – 10:30  Άφιξη και Εγγραφή  

10:30 – 10:40  Εναρκτήριες Ομιλίες - Χαιρετισμοί 

10:40 – 11:00  Εγχειρίδιο Εξειδίκευσης του Πρότυπου ΣΕΙΦ στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  

κα Δήμητρα Μαρκέτου, TREK Consulting AE 

11:00 – 11:20  Ο Ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ένταξη 
της Ισότητας των Φύλων 

κα Θεοδώρα Γούλιαρου, Συμβολαιογράφος-Εκπρόσωπος 
Γ.Γ.Ι.Φ. Μέλος ΠΕΠΙΣ Δυτικής Μακεδονίας  

11:20 – 11:40  Ο ρόλος του ΚΕΘΙ στην Προώθηση των Θεμάτων Ισότητας 
και η Συμβολή του στο Έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:  

Το Παράδειγμα Συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής 

κα Ειρήνη-Eλένη Αγαθοπούλου, Πρόεδρος Κέντρου Ερευνών 
για Θέματα Ισότητας   

11:40 - 12:00 Διάλειμμα 

12:00 – 12:30  Ενδοοικογενειακή Βία: Το Προφίλ του Θύματος και του 
Θύτη και οι Επιπτώσεις  στην Ψυχική Υγεία των Γυναικών  

κα Κωνσταντίνα Μπαλιάμη, Ψυχολόγος, BScN, MSc, Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

ΗΜΕΡΙΔΑ 
«Πολιτικές Ισότητας των φύλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» 
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(Δημοκρατίας 27, Κοζάνη) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

12:30 – 12:50  Οι Γυναίκες της Δυτικής Μακεδονίας Δικτυώνονται: 
Περιφερειακό Κέντρο Στήριξης των Γυναικών στη 
Δυτική Μακεδονία  

κα Κατερίνα Σιακαβάρα, Δίκτυο Γυναικών 
Επιχειρηματιών του Κέντρου Εργάνη  

12:50 – 13:10  Η Γυναίκα σε Θέση Πολιτικής Ευθύνης  

κα Βασιλική-Ραφαέλα Βακουφτσή, Δίκτυο «Ελένη 
Σκούρα»  

13:10 – 13:30  Σπάμε την σιωπή - αντιδρούμε στη βία: Η περίπτωση 
του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου 
Φλώρινας  

κα Βιολέτα Τζίκου,  Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου 
Φλώρινας, Διοικητικά Υπεύθυνη ΣΚΓ Δήμου Φλώρινας 

κος Ματθαίος Καργάκης,  Κοινωνιολόγος ΜΑ - ΣΚΓ 
Δήμου Φλώρινας   

13:30 – 13:40  Ανοιχτή Συζήτηση  

13:40  Γεύμα 
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# Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 8 Ιουνίου 2016 - Δελτίο Τύπου

Το «πράσινο φως» ώστε να προχωρήσουν οι ενημερωτικές δράσεις 
και ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο εφαρ-
μογής ενός ολοκληρωμένου Τοπικού Προγράμματος για την Ισότητα 
των Φύλων έδωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Στο Πρόγραμμα Ισότητας που αποφασίστηκε στη σημερινή συνεδρία-
ση υπάρχουν συγκεκριμένοι άξονες Προτεραιότητας, όπως είναι η 1) 
δραστηριοποίηση της Περιφέρειας σε πεδία πολιτικής: Σχεδιασμός και 
υλοποίηση έμφυλων πολιτικών και δράσεων, η 2) ενίσχυση της ικανό-
τητας της Περιφέρειας να ανταποκρίνεται στο ρόλο της, σε ότι αφορά 
τη διάσταση του φύλου και τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από την 
υπογραφή της Χάρτας, καθώς και 3) στον τομέα της δικτύωσης.
«Στις θεμελιώδεις δεσμεύσεις και αρχές μας για την Ισότητα των Φύ-
λων είναι η προώθηση της ένταξης ουσιαστικών και ενεργών πολι-
τικών ισότητας στο πρόγραμμα και στις δράσεις της, μέσω της υλο-
ποίησης παρεμβάσεων υπέρ της ισότητας των φύλων, οι οποίες θα 
ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, όσο και 
στο εσωτερικό περιβάλλον της» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής 
Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, αναφέροντας πως από την έναρξη 
του θεσμού, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπέγραψε την Ευρωπαϊκή 
Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες, ενώ έχει 
ήδη συσταθεί και λειτουργεί η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των 
Φύλων (ΠΕΠΙΣ) με στόχο την υποστήριξη ένταξης της ισότητας των φύ-
λων στην αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας.
Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Αντώνης Χαροκόπος τόνισε πως «οι προσπάθειες που 
γίνονται τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε εθνικό, περιφερεια-
κό, τοπικό είναι σημαντικές ώστε να επιτευχθεί πλήρης και ουσιαστική 
ισότητα», ενώ η εισηγήτρια του θέματος και μέλος της ΠΕΠΙΣ, Περιφε-
ρειακή Σύμβουλος Αδαμαντία Ζαχαροπούλου – Στούμπου ανέλυσε το 
Περιφερειακό Πρόγραμμα Ισότητας, με τις παρεμβάσεις – μέτρα και τις 
ενδεικτικές δράσεις.
Κλείνοντας ο Περιφερειάρχης σημείωσε: «Η ισότητα των φύλων ση-
μαίνει ίση πρόσβαση, ενδυνάμωση, υπευθυνότητα και ίση συμμετοχή 

ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς της δημόσιας και ιδιω-
τικής ζωής, ίση κατανομή πόρων και διείσδυσης στην πληροφορία. 
Αυτό, όμως σημαίνει και την αποδοχή εξίσου των διαφορών μεταξύ 
των δύο φύλων, αλλά και των διαφορετικών ρόλων που διαδραματί-
ζουν στην κοινωνία. Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η επίτευξη 
της ισότητας των φύλων είναι κεντρικής σημασίας για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη λειτουργία της δημοκρατίας, του 
σεβασμού του κράτους δικαίου και της οικονομικής ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας».
Τι περιλαμβάνει το Περιφερειακό Πρόγραμμα
1ος Άξονας – Δραστηριοποίηση σε πεδία πολιτικής:
Προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στην κοι-
νωνία των πολιτών, ενίσχυση συλλογικών οργάνων εκπροσώπησης 
γυναικών, αξιοποίηση τοπικών γυναικείων οργανώσεων, υλοποίηση 
δράσεων ευαισθητοποίησης, συνεργασίες με αρμόδιους φορείς, σχε-
διασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών και ενημερωτικών δράσεων, 
ενθάρρυνση της θέσης της γυναίκας στην τοπική οικονομία, θέσπιση 
ετήσιου θεσμού βραβείων γυναικείας επιχειρηματικότητας, ενίσχυση 
του γυναικείου αγροτικού συνεταιρίζεσθαι κ.ά.
2ος Άξονας – Ενίσχυση ανταπόκρισης στο ρόλο της διάστασης φύλου 
και δεσμεύσεις από τη Χάρτα:
Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΠΔΕ να σχεδιάζει, να πα-
ρακολουθεί και να αξιολογεί έμφυλες πολιτικές και δράσεις, σχεδια-
σμός συστήματος παρακολούθησης των αναγκών και της θέσης των 
γυναικών στην Περιφέρεια, ανάπτυξη Εργαλείων και Μεθοδολογιών, 
παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων, ανάπτυξη δικτύου Εθελοντών 
Ισότητας, σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης των αιρετών στελεχών και υπαλλήλων κ.ά.
3ος Άξονας – Δικτύωση:
Ανάπτυξη δικτυώσεων και ενίσχυση συνεργασιών, ανάπτυξη συνεργα-
σιών με ευρωπαϊκούς και με κεντρικούς φορείς, ανάπτυξη συνεργασιών 
με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ανάπτυξη συνεργασιών με Δή-
μους, δίκτυο Ισότητας, λειτουργία Περιφερειακού Φόρουμ Ισότητας.

Ενεργές και ουσιαστικές πολιτικές από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Πρόγραμμα για την Ισότητα των Φύλων

#   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας προσκαλεί τους/τις Προέδρους και τα 
μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας και των δεκατριών περιφερειών να συμμετέχουν στη συνάντηση 
εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (Μεσογείων 15, 4ος όροφος), 
την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016, ώρα 12 μ.μ., με σκοπό να παρέχει τη στήριξή του στην υλοποίηση των σχεδίων 
δράσης για την ισότητα των φύλων που έχουν εκπονηθεί σε κάθε περιφέρεια, καθώς και να συζητηθούν θέματα, 
πρωτοβουλίες και προβληματισμοί των Π.ΕΠ.ΙΣ., σχετικά πάντα με τη διάσταση του φύλου.

Η παρουσία σας κρίνεται πολύτιμη.

Με εκτίμηση,
Φωτεινή Βρύνα 

Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε. 
Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής 

Το συντονισμό της εκδήλωσης είχαν από το Σύλλογο «Προφήτης Ηλίας» η κα. Μαρία Κεχαγιά και από την Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής κα. Καλλιόπη Γόμου-Πρωτογεράκη και η Εντεταλμένη Σύμβουλος Εθε-
λοντισμού και Νέας Γενιάς κα. Αγγελική Σαραντινού.

Η Περιφέρεια Αττικής διασφάλισε τη συνέχιση της λειτουργίας 6 Συμβουλευτικών Κέντρων  
και 4 Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

1 Ιουνίου 2016 - Δελτίο Τύπου#   Περιφέρεια Aττικής:

 24 Μαΐου 2016 - Δελτίο Τύπου

Με Αποφάσεις Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 
2014-2020, που υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου,  
διασφαλίστηκε με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση η συνέχιση της λειτουρ-
γίας των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων φιλοξενίας γυναι-
κών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας για τα επόμενα τρία χρόνια. Ειδικό-
τερα, οι Αποφάσεις αφορούν σε έξι Συμβουλευτικά Κέντρα και τέσσερις 
Ξενώνες φιλοξενίας γυναικών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Με τη χρηματοδότηση αυτών των δομών, διασφαλίζεται η συνέχιση 
της λειτουργίας τους και της παροχής εξειδικευμένης υποστήριξης, 
όπως η συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η ενισχυτική 
διδασκαλία, η συμβουλευτική για προώθηση στην απασχόληση, κα-
θώς επίσης και η παροχή φύλαξης και φιλοξενίας για τη διασφάλιση 
της προστασίας των γυναικών και τυχόν προστατευόμενων ανήλικων 
τέκνων τους.



Κατ’ αντιστοιχία προς την Ημέρα της Μητέρας καθιερώθηκε και η Ημέρα του Πατέρα, η 
οποία τα τελευταία χρόνια τείνει να γίνει ακόμα περισσότερο γνωστή.

Οι προσπάθειες καθιέρωσής της ήταν πολλές, κυρίως στο εξωτερικό, και οι υποστηρικτές της θερμοί. 
Έτσι, αυτό που ξεκίνησε από τις αρχές του αιώνα οριστικοποιήθηκε ως μόνιμη εθνική εορτή των Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής το 1972 από τον πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον. Η ημέρα αυτή εορτάζεται στην Αυστραλία την πρώτη Κυριακή του 
Σεπτεμβρίου, ενώ η Εκκλησία το γιορτάζει του Αγίου Πνεύματος (κινητή εορτή τον Ιούνιο).
Γεγονός είναι ότι πλέον οι πατέρες αναλαμβάνουν πιο ενεργό ρόλο σε σχέση με το παρελθόν στις οικογενειακές 
τους υποχρεώσεις. 
Η προσφορά τους τόσο στην ανατροφή των παιδιών όσο και στις οικιακές εργασίες είναι σημαντική, κάτι που διευ-
κολύνεται και από τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στη νομοθεσία τα τελευταία χρόνια. Η νέα αυτή πραγματικό-
τητα, η οποία βέβαια έχει πολλά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης, είναι μια αξιοσημείωτη πρόοδος και έχει θετικό 
αντίκτυπο όχι μόνο στην ίδια την οικογένεια, αλλά και στην κοινωνία. Εξασφαλίζεται μια ισορροπία στις σχέσεις 
των μελών, υπάρχει ισότητα, υπευθυνότητα, ενώ μαθαίνουν όλοι/ες ότι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις στο 
κοινωνικό σύνολο που ανήκουν. 
Έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια ομαλή συμβίωση σε ένα υγιές περιβάλλον. Άλλωστε δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι σήμερα που η κρίση έχει κλονίσει την ψυχοσύνθεση των μπαμπάδων κυρίως σε σχέση με την επαγγελ-
ματική τους αποκατάσταση, η ενασχόληση με τα παιδιά τους και η ανιδιοτελής αγάπη που εισπράττουν από αυτά είναι 
το αντίβαρο που μπορεί να εξισορροπήσει τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν. 

Λ. Μεσογείων 15, 115 26 Αθήνα   ▎  T+F 2132144727   ▎  T  2132144767   ▎  E  tomeas.isotitas.enpe@gmail.com
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Πολλά πράγματα έγιναν και άλλα τόσα πρέπει να γίνουν, ώστε η ισότητα των φύλων να είναι αυτονόητη και 
να μη χρειάζεται να εφαρμόζουμε ειδικές πολιτικές.
Ακόμα και σήμερα, σε ό,τι αφορά τις θέσεις με ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων, ο ρόλος των γυναικών 
παραμένει περιορισμένος και οι όποιες θετικές εξελίξεις είναι σχετικά αργές.  
Μέσα από μέτρα όπως η εφαρμογή ποσοστώσεων, ως τρόπος θετικής δράσης υπέρ των γυναικών, γίνο-
νται βήματα με στόχο να ενισχυθεί η γυναικεία συμμετοχή. Η ουσία, όμως, δεν βρίσκεται στην αναγκαστική 
συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αλλά στην εξασφάλιση των συνθηκών εκείνων 
που θα τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται καθημερινά στους πολλαπλούς ρόλους τους και να συμμετέχουν παράλληλα με ίσους όρους 
στην κοινωνική και πολιτική ζωή.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, γυναίκες και άνδρες εργάζονται και λαμβάνουν αποφάσεις με τον ίδιο τρόπο. Ως Περιφερειακή Αρχή 
εκπροσωπούμαστε από πολλές γυναίκες σε κρίσιμα πόστα αποφάσεων και είναι η επιθυμία μας ο αριθμός αυτός να αυξάνεται διαρκώς. 
Ευθύνη όλων μας να εξασφαλίσουμε ότι η γυναίκα, η μητέρα, η αδερφή, η κόρη, η φίλη μας θα έχει τη δύναμη να κυνηγήσει τα όνειρά της 
και να μιλά ελεύθερα, χωρίς να καταπιέζεται και χωρίς να φοβάται. 

# ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΡΥΠΙΔΗ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας εκφράζουν τα θερμά και ειλικρινή 
συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του αποβιώσαντος Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φωκίδας  

και μέλους στη Γενική Συνέλευση της  ΕΝ.Π.Ε. Κωνσταντίνου Μίχου.

# 2 Ιουνίου 2016 - Επιστολή
Συλληπητήρια επιστολή της ΕΝΠΕ για την απώλεια του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας

# Ημερομηνία - σταθμός του Ιουνίου
03/06/1927: �Ψηφίζεται�το�Σύνταγμα�της�Δημοκρατίας,�το�οποίο�αναφέρει�για�πρώτη�φορά�σε�ερμηνευτική�δήλωση� 

τη�δυνατότητα�να�απονεμηθούν�πολιτικά�δικαιώματα�σε�γυναίκες

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 . )

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

# 19 Ιουνίου 2016:  ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

# 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.

«Ο καθένας πρέπει να αντιληφθεί ότι σηκώνει ένα ιστορικό βάρος 
απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους συνανθρώπους μας. 
Γι’ αυτό χρειάζεται σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ρεαλισμό και απο-
τελεσματικότητα», τόνισε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδος και Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός 
κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής για την 
αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης. Η Επιτροπή πρόκειται να ολοκληρώσει 
το έργο της μέχρι το Νοέμβριο και να παραδώσει την πρότασή της, 
περιλαμβανομένου και του σχεδίου νόμου, στο Υπουργείο.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπουργού Εσωτερι-
κών Π. Κουρουμπλή, του αναπληρωτή υπουργού Χ. Βερναρδάκη, του 
υφυπουργού Γ. Μπαλάφα, και του γενικού γραμματέα Κ. Πουλάκη.
Ο κ. Κ. Αγοραστός, για την κατάρτιση του νέου θεσμικού πλαισίου, 
σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής: Η εφαρμογή του σχεδίου «Καλλι-
κράτης» για την αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού διανύει ήδη τον έκτο 
χρόνο της. Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος είναι ευνοϊκή ώστε:

1) Να αποτιμηθεί το εγχείρημα του 
2010
2) Να διακριβωθούν οι αστοχίες και 
τα προβλήματα
3) Να αναθεωρηθούν ή να τροπο-
ποιηθούν προβλέψεις του αρχικού 
νόμου ή/και των τροποποιήσεων 

που στο μεταξύ υπέστη
4) Να αποτυπωθεί ένα νέο όραμα για την αυτοδιοίκηση και το ρόλο 
της που όμως θα εξειδικεύεται σε βάθος και δεν θα σταματά στη 
διατύπωση γενικών αρχών και θέσεων. 

Καμία πρόταση και αλλαγή δεν μπο-
ρεί να προέλθει χωρίς την ουσιαστι-
κή συμμετοχή των ιδίων των ανθρώ-
πων της αυτοδιοίκησης και κυρίως 
χωρίς η ίδια η αυτοδιοίκηση να δια-
μορφώσει συνολική πρόταση για το 
ρόλο της, εντός του πλαισίου ενός 
ευνομούμενου και αποκεντρωμένου κράτους στο οποίο η λήψη και 
η εφαρμογή των αποφάσεων θα λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο 
κοντά στον πολίτη.
Πρώτα από όλα πρέπει να γίνει αυτό που όλοι επιθυμούμε και 
συμφωνούμε εδώ και χρόνια, αλλά κανείς δεν έχει την τόλμη να 
προχωρήσει: τη συρρίκνωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 
Δεύτερον, το ζήτημα της χρηματοδότησης. Οι μεγάλες μεταρρυθ-
μίσεις χρειάζονται και πηγές χρηματοδότησης. Στις Περιφέρειες 
μεταβιβάστηκαν πολλές και μεγάλες αρμοδιότητες χωρίς όμως 
τους αντίστοιχους πόρους. Έτσι, τα προβλήματα αυτή τη στιγμή εί-
ναι σοβαρά και οι Περιφέρειες κινδυνεύουν να σταματήσουν να 
διατηρούν τα πράγματα σε μια φυσιολογική ισορροπία. Τρίτον, να 
λυθεί το θέμα της υποστελέχωσης των Περιφερειών.
Συνεπώς πρέπει να δούμε το ζήτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης 
συνολικά και όχι αποσπασματικά και ευκαιριακά. Έχουν αλλάξει 
πλέον τα δεδομένα και οι συσχετισμοί. Πρέπει λοιπόν να δράσου-
με σε μια λογική ανθρώπινη και περιφερειακή με επίκεντρο τον 
συνάνθρωπό μας», ανέφερε ο κ. Αγοραστός.

Κώστας Αγοραστός: «Καμία πρόταση και αλλαγή δεν μπορεί να προέλθει χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή  
των ιδίων των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης»

# 25 Ιουνίου 2016 - Δελτίο Τύπου
Συνεδρίασε η Επιτροπή για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τ.Α.

ΔΕ ΦΤΙΑΞΑΜΕ 6η ΣΕΛΙΔΑ




