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# Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
κ. Απόστολου Τζιτζικώστα
Ως Επικεφαλής της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Ισότητας, σας υποδέχομαι στο τρέχον
τεύχος της έκδοσης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και
του Τομέα Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε., που είναι αφιερωμένο στην Περιφέρειά μας.
Προσωπικά, πιστεύω ότι το πιο σημαντικό σήμερα δεν είναι
απλώς να αναγνωρίσουμε το ρόλο των γυναικών, αλλά κυρίως να υποστηρίξουμε στην πράξη την ισότητα και να βοηθήσουμε όλοι στην ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών σε
όλα τα επίπεδα.
Ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από την
πρώτη στιγμή θέσαμε ως βασική προτεραιότητα του έργου μας
την ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων στη χάραξη και την
εφαρμογή της αναπτυξιακής μας πολιτικής και την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών σε όλους τους
τομείς λειτουργίας και δράσης της Περιφέρειας. Εξάλλου, δεν
είναι καθόλου τυχαίο ότι στο διοικητικό σχήμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και μάλιστα σε τέσσερις κρίσιμους

και νευραλγικούς τομείς ευθύνης, έχουμε ορίσει ως επικεφαλής τέσσερις γυναίκες Αντιπεριφερειάρχες, που με το δυναμισμό και την εργατικότητά τους συμβάλλουν καθοριστικά στην
επίτευξη των κεντρικών στόχων της στρατηγικής μας.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαρκώς αναπτύσσει
πλήθος δράσεων με στόχο την κοινωνική ενδυνάμωση των
γυναικών. Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνουμε, υποστηρίζουμε και συμμετέχουμε σε στοχευμένες δράσεις και παρεμβάσεις για να διευκολύνουμε την καθημερινότητα και το
ανεκτίμητης αξίας έργο των γυναικών στην κοινωνία, την
οικογένεια και την εργασία. Προγράμματα επαγγελματικής
επιμόρφωσης και επανακατάρτισης, στήριξης της μητρότητας και της γυναικείας επιχειρηματικότητας και προστασίας
των γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας αποτελούν
βασικά σημεία του έργου μας μέχρι σήμερα. Ωστόσο, έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε, σε στενή πάντα συνεργασία με
τους σημαντικότερους φορείς κοινωνικής δράσης και την
ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, για να στηρίξουμε τις γυναίκες στο πολύπλευρο και απαιτητικό έργο τους
στα κοινά, την εργασία και την οικογένεια.

# Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης
κ. Σταύρου Αρναουτάκη
Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
Πρόοδος και Ανάπτυξη στις Τοπικές Κοινωνίες είναι στενά συνδεδεμένες με τις αρχές της Δημοκρατίας και της Ισότητας. Η εξάλειψη
των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες πρέπει να αποτελούν
μοχλό ανάπτυξης για μια τοπική κοινωνία που χαρακτηρίζεται από
δικαιοσύνη για όλα τα μέλη της.
Παρά τις πολυάριθμες περιπτώσεις επίσημης αναγνώρισης και
της προόδου που έχει σημειωθεί, η ισότητα των φύλων ακόμη δεν
αποτελεί πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή. Στην πράξη, άνδρες και γυναίκες δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Πολλές
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές ανισότητες παραμένουν.
Η ευημερία μιας κοινωνίας εξαρτάται από την ισότιμη πρόσβαση
όλων των πολιτών στα αγαθά και τις υπηρεσίες της, από την ενεργή συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων,
από την καταπολέμηση της ανεργίας, από μέτρα για την εξάλειψη
της βίας μέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία στο σύνολό της
και από την καταπολέμηση της φτώχειας, που αυξάνεται εν μέσω
οικονομικής κρίσης.
Αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια κοινωνία βασισμένη στην
ισότητα, επιβάλλεται οι τοπικές και περιφερειακές Αρχές να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου στις πολιτικές τους, την

οργάνωση και τις πρακτικές τους. Η
ένταξη της αρχής της ισότητας σε όλες
τις πολιτικές και δράσεις συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα για όλες και για όλους, καθώς και στοιχειώδη
αξία για κάθε δημοκρατία.
Η Περιφέρεια Κρήτης έχει δεσμευτεί να εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, να προωθήσει τις αρχές
και τις αξίες της και να καταπολεμήσει τα στερεότυπα και τις παγιωμένες αντιλήψεις και νοοτροπίες ετών.
O Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 1985 του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος έχει υπογραφεί και επικυρωθεί
από τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, υπογραμμίζει «το δικαίωμα και τη δυνατότητα των τοπικών αρχών, στο πλαίσιο του νόμου,
να ρυθμίζουν και να διαχειρίζονται σημαντικό μέρος των δημοσίων
υποθέσεων με δική τους ευθύνη και προς όφελος του τοπικού
πληθυσμού». Η εφαρμογή και η προώθηση του δικαιώματος στην
ισότητα πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα αυτής της ιδέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

# Δράσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας (Π.ΕΠ.ΙΣ.)
της Κεντρικής Μακεδονίας
Ενημέρωση για τις δράσεις στις οποίες συμμετείχε η Επιτροπή μας σε συνεργασία με Δημοτικές
Επιτροπές Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και άλλους φορείς
& για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν από τη λειτουργία της Επιτροπής
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (2015)
Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι η Π.ΕΠ.ΙΣ. μας ξεκίνησε τη δραστηριότητά της κυρίως μετά τον ορισμό εκπροσώπων από τη
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) τους τελευταίους μήνες του προηγούμενου έτους.
i. Ενεργοποίησε τους Ο.Τ.Α. της Κεντρικής Μακεδονίας για την
υλοποίηση του στεγαστικού προγράμματος 2015-2016 της
ΧΕΝ Ελλάδας, που στόχο είχε τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων φοιτητριών στα Α.Ε.Ι. στην Αθήνα.
ii. Συμμετείχε στην Ημερίδα που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και ο Ξενώνας Κακοποιημένων
Γυναικών του Δήμου Ευόσμου-Κορδελιού Θεσ/νίκης, με θέμα
«Οικογενειακές σχέσεις: Όταν η σχέση γίνεται πεδίο σύγκρουσης», στην οποία συμμετείχε και η Γενική Γραμματέας κ. Φωτεινή Κούβελα, για τα στελέχη των δομών, στη Θεσσαλονίκη στις
22/5/2015.
iii. Συμμετείχε στην Ημερίδα της Δομής Ισότητας της ΕΣΕΕ και
του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας με θέμα «Γυναικεία επι-

χειρηματικότητα, ευκαιρίες και προοπτικές», στη Βέροια στις
28/9/2015.
iv. Συμμετείχε σε εκδήλωση της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελλάδας για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της
Βίας κατά των Γυναικών στη Θεσσαλονίκη στις 25/11/2015.
v. Συμμετείχε σε εκδήλωση με τη Δ.ΕΠ.ΙΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου-Καλλιθέας στη Θεσσαλονίκη για την καταπολέμηση της
Βίας κατά των Γυναικών στις 29/11/2015.
vi. Συμμετείχε σε κεντρική εκδήλωση της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Νάουσας, με τοποθέτηση της κ. Αθηνάς
Αηδονά-Αθανασιάδου στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας
στις 2/12/2015.

Προγραμματισμός δράσεων της Επιτροπής μας για το 2016
1. Συνεργασία και στήριξη του Συμβουλευτικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, ο οποίος λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2013 και
παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες πρόληψης και στήριξη σε
γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Ο συμβουλευτικός
σταθμός παρέχει ψυχοκοινωνικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες,
με έμφαση σε νομική συμβουλευτική σε συνεργασία με τους
κατά νομό δικηγορικούς συλλόγους, συμβουλευτική απασχόλησης και συμβουλευτική σε θέματα προαγωγής υγείας.
2. Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης
στις έμφυλες διακρίσεις για τους υπηρετούντες στην Περιφέρεια (ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού).
3. Εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης
για το ευρύ κοινό, σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων, με δράσεις και ενέργειες για την εναρμόνιση
της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, την προστασία και την
ασφάλεια των γυναικών.
4. Δικτύωση των υπηρεσιών και δομών της Περιφέρειας, εκτός
των σχετικών με την ισότητα, για την ένταξή τους στις πολιτικές
ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Π.Κ.Μ.
5. Δημιουργία προωθητικού υλικού, μέσα στο οποίο θα καταγράφονται τα αποτελέσματα των δράσεων ευαισθητοποίησης
/ημερίδων/συνεδρίων που θα γίνουν με σκοπό την ανάδειξη
των προβλημάτων της πολιτικής ισότητας των φύλων.
6. Είναι προτεραιότητά μας ως Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας να φροντίσουμε για τη δημιουργία αντίστοιχων κέντρων

στις πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα, να πραγματοποιήσουμε εκστρατείες ενημέρωσης και πληροφόρησης των γυναικών για την ύπαρξη και
τη λειτουργία των υπαρχουσών δομών (Συμβουλευτικά κέντρα
και ξενώνες φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας των Ο.Τ.Α.
και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), τα
οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, καθώς και για την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης SOS 15900).
7. Υποστήριξη και συνεργασία με γυναικείες Μ.Κ.Ο. που προωθούν δράσεις για τις γυναίκες, την οικογένεια και το παιδί,
καθώς και δράσεις για την ισότητα των φύλων.
8. Καθιέρωση μόνιμων δράσεων για την υποστήριξη των αγροτισσών και την εξασφάλιση, σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, δομών
που θα διευκολύνουν την καθημερινότητά τους για να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα άσκησης των αγροτικών εργασιών τους
(παιδικοί σταθμοί κ.ά).
9. Δράσεις για την ενεργοποίηση των ΔΕΠΙΣ και συγκρότησή
τους σε ΟΤΑ που δεν έχουν ακόμη συστήσει τις παραπάνω επιτροπές και την υπογραφή από όλους τους Δήμους Π.Κ.Μ. της
υπογραφής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων
στις Τοπικές Κοινωνίες, αναλαμβάνοντας δημόσια δέσμευση
για την προώθηση της αρχής της ισότητας σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων τους και υλοποιώντας, εντός της επικράτειάς
τους, τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται σε αυτήν.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στις 11/3/2016 στο Κινηματοθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Π.Κ.Μ. και την Ε.Ι.Φ. του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Η εκδήλωση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, με ομιλήτρια την Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αθηνά Αηδονά και θέμα «Το δικαίωμα να είσαι γυναίκα».
Με πρωτοβουλία μας πραγματοποιήθηκε παράσταση στο Κινηματοθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», με τίτλο «ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ» και περιεχόμενο τη ζωή τριών γυναικών που μέσα από μια οδυνηρή διαδικασία φωτίζουν με ένα μαγικό τρόπο όσα ηθελημένα ή αθέλητα η μνήμη
σπρώχνει στη λήθη, για να φτάσουν στη λύτρωση.

# Ενδεικτικές δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης
για την ισότητα των φύλων
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταυρού Αρναουτάκη, εντάχτηκε και εξασφαλίστηκε στο ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 η δαπάνη λειτουργίας των τεσσάρων δομών που δραστηριοποιούνται στον τομέα
υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας με ευθύνη Δήμων της Κρήτης
και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η λειτουργία των δομών για τα επόμενα 3 χρόνια.
Η χρηματοδότηση αφορά τις παρακάτω δομές:
• Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο
Δήμο Ηρακλείου, με φορέα λειτουργίας το ΚΕΘΙ
• Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του
Δήμου Ρεθύμνης
• Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Ηρακλείου
• Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Χανίων
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΠΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015)
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας Κατά των Γυναικών, προγραμματίστηκαν την 25η Νοεμβρίου 2015 παράλληλες
εκδηλώσεις σε όλη την Κρήτη, οι οποίες έλαβαν χώρα στις έδρες των
τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης. Η ΠΕΠΙΣ Κρήτης, με
κονδύλια που εξασφάλισε από την Περιφέρεια Κρήτης, δημιούργησε:
• Φυλλάδιο με θέμα την πρόληψη της συντροφικής βίας και την ενημέρωση για όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και ΜΚΟ της Κρήτης που
παρέχουν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Φιλοξενίας σε
γυναίκες και τα παιδιά τους. Εκδόθηκαν 13.000 φυλλάδια από τα
οποία διανεμήθηκε υλικό σε όλες τις δομές στήριξης γυναικών θυμάτων βίας και στις πόλεις: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο,
Ιεράπετρα και Σητεία
• Αφίσες με την προτροπή «Μίλησέ μας» και τον αριθμό της Γραμμής
SOS 15900 της ΓΓΙΦ
• Banner τα οποία τοποθετήθηκαν σε εμφανή θέση, στις 25/11/2015,
στα κτήρια των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης
• Πορτοκαλί μπλουζάκια με
αναφορά στην Ημέρα Εξάλειψης
της Βίας Κατά των Γυναικών, τα
οποία φορούσαν οι διανομείς των
φυλλαδίων, οι εθελόντριες και οι
εθελοντές των εκδηλώσεων και
τα μέλη της ΠΕΠΙΣ καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας.
Σε ημερίδες στις 25/11/2015, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν παράλληλα στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, παρουσιάστηκε η «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης» και ακολούθησε η προβολή
της ταινίας «ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ» του Νίκου Κορνήλιου.
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί αποτελούν για πολλές γυναίκες της ενδοχώρας μοναδικές επιλογές για απασχόληση. Στην Κρήτη έχουν
ιδρυθεί την τελευταία εικοσαετία πολλοί γυναικείοι συνεταιρισμοί,
προσφέροντας στις γυναίκες μία διέξοδο από την ανεργία.
Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των προσπαθειών που συνεχώς καταβάλλει για τη στήριξη των ανθρώπων της υπαίθρου, καθώς και την
προώθηση και προβολή των αγροτικών προϊόντων του νησιού, πραγματοποίησε τον Ιούνιο του 2016, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ενημερωτικές συναντήσεις σε Χανιά και
Ηράκλειο με σκοπό τη διερεύνηση των προβλημάτων και των αναγκών
των γυναικείων συνεταιρισμών. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι
εκπρόσωποι των Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία κυ-

ρίως εστιάζονται στη δυσκολία
διάθεσης των προϊόντων τους,
στην υψηλή φορολογία αλλά και
στην υποχρέωση κάποιων από
αυτών να ασφαλίζονται στον
ΟΑΕΕ αντί στον ΟΓΑ.
Στις ενημερωτικές αυτές συναντήσεις παρουσιάστηκε το
πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορέσουν οι Γυναικείοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί να χρησιμοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα έχουν
στη διάθεσή τους τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020
και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και τα προγράμματα
τοπικής δράσης LEADER. «Στόχος των προσπαθειών της Περιφέρειας
Κρήτης, όπως τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης πρωτογενή τομέα
Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη, είναι η δημιουργία μια Παγκρήτιας Ένωσης Γυναικείων Συνεταιρισμών, ούτως ώστε ενιαία και οργανωμένα
να διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσα από αγορές παραγωγών και τους
δικούς τους χώρους πώλησης και να αξιοποιούν Ευρωπαϊκά Προγράμματα, προωθώντας τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά αλλά και στο
εξωτερικό».
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας λειτούργησε πρώτη φορά
από το 2008-2010 και επαναλειτουργεί από το 2012. Εξετάστηκαν πάνω από 15.000
γυναίκες, με περίπου τις μισές
να κάνουν μαστογραφία για
πρώτη φορά στη ζωή τους. Στο
γενικό σύνολο, το 17%-25% (τα ποσοστά διαφοροποιούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα) των γυναικών με πρώτη μαστογραφία παραπέμπεται ή καλείται για περαιτέρω έλεγχο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
για τις γυναίκες με επανέλεγχο μαστογραφίας είναι 10%-17%.
Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας περιοδεύει σε όλους τους δήμους
της Περιφέρειας Κρήτης και προσφέρει δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο
στις γυναίκες άνω των 40 ετών. Στην Ελλάδα μόνο το 5% του καρκίνου του μαστού διαγιγνώσκεται σε προσυμπτωματικό έλεγχο και
επωφελείται από το πρώιμο στάδιο της νόσου, το οποίο σε μεγάλο
ποσοστό σημαίνει ίαση. Στην υπόλοιπη Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 60%.
Η παρουσία της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας στους δήμους της
Κρήτης μέσα σε χωριά και ενορίες αποτελεί από μόνη της πηγή ενημέρωσης, παρακίνησης και ευαισθητοποίησης των γυναικών και όλων
των μελών των τοπικών κοινωνιών για τη σημασία της πρόληψης.
Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας διευκολύνει την πρόσβαση στις πολύτιμες υπηρεσίες υγείας σε πολλές γυναίκες που λόγω γεωγραφικών
ιδιαιτεροτήτων, κοινωνικών δυσκολιών, οικονομικών προβλημάτων ή
προκαταλήψεων δεν έχουν πρόσβαση ή αδυνατούν να υποβληθούν
σε μαστογραφικό έλεγχο. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να
μειώσει την πιθανότητα θανάτων κατά 25%.
Η Περιφέρεια Κρήτης με όλες τις δυνάμεις της στηρίζει οργανωμένα και
στρατηγικά μαζί με τους Δήμους της Κρήτης και τις δομές της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης τον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2009 η καινοτόμος αυτή προσπάθεια βραβεύτηκε στο Παρίσι σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό κατά τη διάρκεια
της συνέλευσης των ευρωπαϊκών περιφερειών, στην οποία συμμετείχαν 270 φορείς αυτοδιοίκησης, παίρνοντας το βραβείο καινοτομίας.

# Η έμφυλη οπτική της Συνόδου Κορυφής της G20
Της Φωτεινής Βρύνα - Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας των Φύλων Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)

Η Σύνοδος Κορυφής της G20 που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Hangzhou της Κίνας στις
4-5 Σεπτεμβρίου 2016 είχε ως θέμα την «Πορεία προς μια καινοτόμο, ενισχυμένη, διασυνδεδεμένη και χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμια
οικονομία». Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, τα επιμέρους ζητήματα που
απασχόλησαν τους ηγέτες στη διάσκεψη αυτή ήταν η μεταναστευτική και
προσφυγική κρίση, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η αλλαγή του κλίματος, η ενίσχυση του αναπτυξιακού θεματολογίου της G20, η επιδίωξη
καινοτόμων αναπτυξιακών εννοιών και πολιτικών, η οικοδόμηση μιας
ανοιχτής παγκόσμιας οικονομίας, η διασφάλιση ότι η οικονομική ανάπτυξη αποβαίνει προς όφελος όλων των χωρών και των λαών.
Εξέχουσα σημασία έχει το γεγονός ότι στα παραπάνω περιλήφθηκαν
ενότητες στις οποίες γίνεται λόγος για την ισότητα των φύλων και την
επιχειρηματικότητα των γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι
η G20 θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει σχέδια για την απασχόληση, με
ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση των νέων και των γυναικών. H προ-

ώθηση της επιχειρηματικότητας, η προαγωγή της αξιοπρεπούς εργασίας,
η ενθάρρυνση της μαθητείας και ο εφοδιασμός των εργαζομένων με τις
κατάλληλες δεξιότητες αναφέρονται ως βασικές προϋποθέσεις για την
επικράτηση μιας παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και ισορροπίας.
Επίσης, η διασφάλιση ότι η οικονομική αυτή ανάπτυξη δε θα αποκλείει τις
γυναίκες, τη νεολαία και μειονεκτικές ομάδες του πληθυσμού, η ενίσχυση
της προσπάθειας για είσοδο περισσότερων γυναικών στους τομείς των
φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας, η διασφάλιση ότι οι γυναίκες
και οι νέοι/ες θα αξιοποιήσουν τα οφέλη της νέας βιομηχανικής επανάστασης, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση του γυναικείου πληθυσμού της
αφρικανικής ηπείρου και των ελάχιστα ανεπτυγμένων κρατών σε πηγές
χρηματοδότησης για δραστηριοποίηση στους τομείς της γεωργίας και των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καταγράφονται στις παραγράφους 6, 12,
13, 35 και 40, και αποτελούν στοιχεία κλειδιά για μια ευρεία οικονομική
ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς όρια, χωρίς ανισότητες.
Η επόμενη Σύνοδος Κορυφής, η 12η, θα πραγματοποιηθεί το επόμενο
έτος στη Γερμανία.

# 3 Oκτωβρίου 2016 - Δελτίο Τύπου
Η Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝ.Π.Ε.) και Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής, κ. Φωτεινή Βρύνα,
παρευρέθηκε στη συνάντηση διαβούλευσης για τη χωρική εξειδίκευση της ισότητας των φύλων στη Δυτική Αττική, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου. Η κυρία Βρύνα
μίλησε για τις δράσεις του Γραφείου Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε.
Εστίασε στους παρακάτω θεματικούς άξονες: α) Απασχόληση,
β) Εκπαίδευση – Διά βίου μάθηση, γ) Υγεία – Κοινωνική Αλληλεγγύη,
δ) Στερεότυπα – Δημόσιος Χώρος – Πολιτική ενδυνάμωση, ε) Έρευνα – Τεκμηρίωση – Παρακολούθηση, αποδεικνύοντας ότι μέσα σε
σύντομο χρονικό διάστημα (από τη σύσταση του Γραφείου έως σήμερα) το Γραφείο Ισότητας έχει δώσει το δυναμικό παρών του όπου έχει
χρειαστεί, και μάλιστα σε τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς και καθοριστικούς για τη ζωή των γυναικών και την κοινωνία γενικότερα.
Τη συζήτηση συντόνιζε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής,
κ. Γ. Βασιλείου, ο οποίος τόνισε στην ομιλία του τόσο τη σημασία
του θέματος όσο και τις μέχρι τώρα δράσεις στην περιοχή που
έχουν έμφυλη διάσταση. Το λόγο έλαβε στη συνέχεια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για θέματα
ισότητας των φύλων, κ. Ν. Δανιά, ενώ ακολούθησε η εισήγηση της
εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ),
κ. Α. Παπάζογλου. Καίρια ήταν η τοποθέτηση της κ. Μ. Γκασούκα,
Αν. Καθηγήτριας και Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας και Ίσων
Ευκαιριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και των στελεχών
του Γραφείου Ισότητας της ΚΕΔΕ.
Η διαβούλευση στηρίχτηκε στο κείμενο εργασίας της Π.Ε. Δυτικής
Αττικής που παρουσιάστηκε από τον επιστημονικό συνεργάτη του
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, κ. Δ. Μπουρίκο, με ειδικές αναφορές
στα χάσματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικής προστασίας των γυναικών στη Δυτική Αττική αλλά και την ανάγκη ειδικής
μέριμνας για γυναίκες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Στη διαβούλευση συμμετείχαν: Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας,
κ. Ι. Κριεκούκη, η Αντιδήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, κ. Αδάμ, η
Αντιδήμαρχος Ελευσίνας, κ. Δ. Οικονόμου, η Αντιδήμαρχος Μεγάρων, κ. Β. Μαυροειδή, η εκπρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη Νή-

σων της Αττικής, κ. Α-Μ.
Νταγιάντα, η Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου
Μεγάρων, κ. Ε. Ρήγα,
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Ασπροπύργου, κ. Σ. Πεχλιβανίδη-Σοϊλεμεζίδου και κ. Σ. Μαυρίδου,
η εκπρόσωπος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
& Δ/ντρια 7ου Δ.Σ. Ασπροπύργου, κ. Μ. Βαβούλη, οι εκπρόσωποι
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, κ. Ξ. Φουλίδη
και κ. Θεολογής, η Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ελευσίνας, κ. Κ. Ζγαντζούρη, η Υπεύθυνη Γραφείου Ισότητας
του Δήμου Ελευσίνας, κ. Α. Ζέπου, η Διευθύντρια Ανθρωπίνου
Δυναμικού και Υπεύθυνη Γραφείου Ισότητας Δήμου Ασπροπύργου,
κ. Φ. Στυλιανοπούλου, ο Προϊστάμενος Ισότητας των Φύλων Δήμου Φυλής, κ. Α. Γιαννουλάκης, τα στελέχη του Συμβουλευτικού
Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Φυλής,
κ. Β. Βεοπούλου και κ. Ε. Πυρρώτη, ο Μαιευτήρας- Γυναικολόγος
& Πρόεδρος της Επιτροπής Θηλασμού του Θριάσιου Νοσοκομείου,
κ. Κ. Σουμάκης, ο Ιατρός Εργασίας, κ. Σ. Κωστόπουλος, η Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Θριάσιου Νοσοκομείου, κ. Α. Παχή, η κοινωνική λειτουργός του Θριάσιου
Νοσοκομείου, κ. Π. Τζανετή, η Διευθύντρια Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού (ΙΥΠ),
κ. Ι. Αντωνιάδου, η παιδίατρος του ΙΥΠ, κ. Ζ. Ηλιοδρομίτη, η Προϊσταμένη του Τμήματος Υλοποίησης και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας της ΓΓΙΦ, κ. Ζ. Μαγουλά, ο κοινωνικός ανθρωπολόγος της ΓΓΙΦ,
κ. Ν. Λεβαντής, το στέλεχος του Γραφείου Ισότητας των Φύλων της
ΕΝΠΕ, κ. Σ. Αποστολάκη, η εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής, κ. Β. Γιαπαλάκη, οι εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, κ. Μ. Γαρυφαλάκη και
κ. Κ. Μενιδιάτη, εκπρόσωποι συλλόγων γυναικών και ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Ημερομηνία – σταθμός του Σεπτεμβρίου
05/09/1944: Η Μαρίκα Μπότση-Τσαπαλίρα εκλέγεται διά βοής μέλος της Επιτροπής Λαϊκής Αυτοδιοίκησης της Αμαλιάδας και ύστερα από
έξι (6) ημέρες ορίζεται καθ’ υπόδειξη της Επιτροπής ως η πρώτη γυναίκα δήμαρχος.

Δελτία Τύπου ΕΝΠΕ
# 27 Σεπτεμβρίου 2016
ΕΝΠΕ: Να δεσμευθεί η κυβέρνηση ότι αποσύρει οριστικά την πρόταση
για διορισμό «Διοικητικών Γραμματέων» στις Περιφέρειες
Να δεσμευτεί ότι αποσύρει οριστικά και δεν πρόκειται να επαναφέρει στο μέλλον την πρόταση για διορισμό Διοικητικών Γραμματέων
στις Περιφέρειες καλεί την κυβέρνηση το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
Το ΔΣ της ΕΝΠΕ ομόφωνα ετάχθη εναντίον των προωθούμενων
ρυθμίσεων από την κυβέρνηση και αποφάσισε:
- Να ζητήσει συνάντηση με το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ειδικότερα τον Υπουργό κ. Π. Κουρουμπλή, τον Αναπληρωτή Υπουργό
κ. Χρ. Βερναρδάκη και τον Υφυπουργό κ. Ι. Μπαλάφα.
- Να ακολουθήσει κοινή στάση με το ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στο πλαίσιο της οποίας να εξεταστεί κάθε
πρόσφορο μέσο κλιμάκωσης των αντιδράσεων της Αυτοδιοίκησης
στην περίπτωση που η κυβέρνηση δεν αναλάβει ρητή δέσμευση για
τον απόλυτο σεβασμό της αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης α’ και β’
βαθμού.
Στην απόφασή του το ΔΣ της ΕΝΠΕ επισημαίνει μεταξύ άλλων:
«Η πρόταση της κυβέρνησης για τον διορισμό Διοικητικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων στην Αυτοδιοίκηση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς από νομοθετικές πρωτοβουλίες
και παρεμβάσεις που έρχονται στο φως τους τελευταίους μήνες και
έχουν θέσει κυριολεκτικά στο στόχαστρο την Τοπική Αυτοδιοίκηση:

Από την αιφνιδιαστική σύσταση των νέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τη στιγμή που βρισκόταν σε εξέλιξη ο διάλογος για τον νέο
καταστατικό Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έως την ενδυνάμωση
των κάθε είδους μη θεσμικών φορέων σε βάρος των θεσμικών οργάνων των ΟΤΑ, όπως αυτή σκιαγραφείται μέσα από την εισήγηση
του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΣΔΑ, που αποτελεί και την πρόταση της
Κυβέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Φαίνεται ότι κάποιοι φιλοδοξούν να απορυθμίσουν και να οδηγήσουν σε διοικητική παράλυση την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δημιουργώντας, στην ουσία, τουλάχιστον δύο πόλους εξουσίας στο εσωτερικό
του κάθε ΟΤΑ και αποξενώνοντας τα αιρετά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από καθήκοντα που είναι συνυφασμένα με την άμεση
λαϊκή τους νομιμοποίηση και για τα οποία έχουν λάβει εντολή άσκησης από την ίδια την τοπική κοινωνία. Οι φυγόκεντρες τάσεις στη
λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων και τα προβλήματα συντονισμού
των οργάνων διοίκησης, οι επικαλύψεις και η σύγχυση οργάνων και
αρμοδιοτήτων που δημιουργούνται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις
θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των ΟΤΑ και την εκπλήρωση της
συνταγματικής τους αποστολής.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν επιτρέπει σε κανέναν να τη μετατρέψει
σε πεδίο πειραματισμού και μεταφοράς των παθογενειών και των
γραφειοκρατικών αγκυλώσεων της κεντρικής διοίκησης».

# 23 Σεπτεμβρίου 2016
Κ. Αγοραστός σε Ρ. Αντωνοπούλου:
Και στις Περιφέρειες προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
Η επέκταση του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας και στις 13 Περιφέρειες καθώς και η αποτελεσματική
προώθηση και ενίσχυση της κοινωνικής
οικονομίας τέθηκαν στο επίκεντρο της
συνάντησης που είχαν η Αναπληρώτρια
Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Ράνια Αντωνοπούλου και ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝΠΕ) κ. Κώστας Αγοραστός.
Για την κοινωφελή εργασία, η Ένωση Περιφερειών διεκδικεί από την κυβέρνηση
να υλοποιηθεί και στις Περιφέρειες ανάλογο πρόγραμμα μ’ αυτό
που υλοποιείται στους Δήμους. Προς την κατεύθυνση αυτή και με
γνώμονα να συμβάλουν στην επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας, οι Περιφέρειες θα καταγράψουν έργα και υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας που ανήκουν στη διοικητική τους αρμοδιότητα, ώστε να
υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις στο Υπουργείο Εργασίας.
Κοινωνική οικονομία
Με στόχο τη συνδιαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης
για την κοινωνική οικονομία ανά Περιφέρεια, προγραμματίζονται
εντός του Σεπτεμβρίου συναντήσεις υπηρεσιακών παραγόντων του
Υπουργείου Εργασίας και των 13 Περιφερειών. Μετά την επεξεργασία τους σε υπηρεσιακό επίπεδο, τα σχέδια θα συζητηθούν με

στόχο να επικυρωθούν σε συνάντηση που θα έχει η Αναπληρώτρια
Υπουργός κ. Αντωνοπούλου με τους 13 Περιφερειάρχες.
Επισημαίνεται ότι όλες οι Περιφέρειες έχουν διαθέσιμους πόρους
στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) για τη στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα.
Η στήριξη μπορεί να έχει τη μορφή χορήγησης κεφαλαίου έναρξης,
κεφαλαίου κίνησης ή ακόμη και κάλυψης μέρους του μισθολογικού
κόστους. Παράλληλα, σε κάθε Περιφέρεια πρόκειται να συσταθεί
και να λειτουργήσει Κέντρο Στήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Οικονομίας, που θα παρέχει ολοκληρωμένες υποστηρικτικές
υπηρεσίες στις κοινωνικές επιχειρήσεις.
Όπως επαναβεβαιώθηκε στη συνάντηση της κ. Αντωνοπούλου και
του κ. Αγοραστού, στρατηγικός στόχος του Υπουργείου και των Περιφερειών είναι η δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας
μέσω και της ανάπτυξης συνεταιριστικών δομών και δομών κοινωνικής οικονομίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, όπως ο
αγροτικός και αγροδιατροφικός τομέας, ο βιομηχανικός, ο τουριστικός, η ενέργεια, η υγεία, το περιβάλλον, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών με την απαιτούμενη μεταξύ τους συνεργασία
και στήριξη.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης και οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση των θεματικών αξόνων των ΠΕΠ, που αφορούν στην
προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της
δημιουργίας επιχειρήσεων, καθώς και την προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές.
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Κ. Αγοραστός: «Μεγάλος κερδισμένος όποιος επενδύσει τώρα στην ελληνική γεωργία»
«Ενώ το εμπάργκο είναι μία lose - lose situation, δηλαδή χάνουν
και οι δύο χώρες, η διμερής συνεργασία μας στον αγροτικό τομέα
υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε win - win situation,
δηλαδή να είναι όλοι κερδισμένοι και πάνω απ’ όλα οι δύο λαοί», τόνισε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) κ. Κώστας Αγοραστός μιλώντας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελληνο-Ρωσική
στρογγυλή τράπεζα για τη συνεργασία στον αγροτικό τομέα.
Τα βασικότερα σημεία της ομιλίας του προέδρου της ΕΝΠΕ
κ. Κ. Αγοραστού είναι τα εξής:
- «Οι αποφάσεις για το εμπάργκο υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια
της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Εμείς, ως ο εγγύτερος θεσμός
στον πολίτη, μπορούμε όμως να μεταφέρουμε στις ηγεσίες την
επιθυμία των λαών μας να κλείσει το συντομότερο αυτό το κεφάλαιο και να ανοίξει ένα άλλο κεφάλαιο, το κεφάλαιο της πλήρους
και απρόσκοπτης συνεργασίας στον αγροτικό τομέα.
-Κατά καιρούς πολλές περιφέρειες και τοπικές κυβερνήσεις από
τις δύο χώρες έχουν κάνει βήματα συνεργασίας σε διάφορους τομείς και φυσικά στον αγροτικό. Έχουν ανοίξει αρκετοί δρόμοι μεταξύ των δύο χωρών αναμφίβολα, το ζητούμενο όμως σήμερα είναι
να δικτυώσουμε όλους αυτούς τους δρόμους με μια κεντρική λεω-

φόρο, ώστε οι βάσεις της συνεργασίας μας να γίνουν πιο στέρεες
και οι διμερείς μας σχέσεις να επεκταθούν. Η Ένωση Περιφερειών
Ελλάδας επιθυμεί και μπορεί να διαδραματίσει αυτόν το συντονιστικό ρόλο από την ελληνική πλευρά.
- Όποιος επενδύσει τώρα, χωρίς χρονοτριβή, στην ελληνική γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος σε μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο. Υπάρχουν καλλιέργειες, προϊόντα και
επιχειρήσεις που με το κατάλληλο σχέδιο και τα απαιτούμενα κεφάλαια μπορούν να αποδώσουν μεγάλη υπεραξία.
- Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας δεν είναι η παραγωγή
τεράστιων ποσοτήτων, κάτι που άλλωστε δεν είναι εφικτό λόγω
του μεγέθους της χώρας, αλλά η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων,
προϊόντων ταυτότητας τα οποία απευθύνονται σε εκείνα τα τμήματα του παγκόσμιου πληθυσμού που τα ζητούν κι είναι διατεθειμένα
να πληρώσουν γι’ αυτά.
- Δεδομένων των προβλημάτων και των ανησυχιών για την ασφάλεια τροφίμων που προκύπτουν κατά καιρούς σε παγκόσμιο επίπεδο,
είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας να εξασφαλίσει ποιοτικά, ελεγμένα, πιστοποιημένα, ασφαλή αγροτικά προϊόντα από την Ελλάδα».
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Με νομοθετική ρύθμιση κατόπιν πρότασης της ΕΝΠΕ καλύπτονται νέες ανάγκες
και επιλύονται προβλήματα στη μεταφορά μαθητών
Ρυθμίσεις σε ζητήματα που αφορούν τη μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να υπάρξει ομαλή έναρξη του σχολικού έτους 2016 -2017 ως προς το αυτό το θέμα
περιλαμβάνονται σε τροπολογία που εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις για την
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.
Οι εν λόγω διατάξεις διαμορφώθηκαν μετά από εισήγηση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) στο Υπουργείο Εσωτερικών και εποικοδομητική συνεργασία των δύο πλευρών, και αφορούν είτε περιπτώσεις των εκκρεμών, έως την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017, διαγωνισμών,
τους οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες, είτε περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών, β)
υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, γ) δεν
έχουν αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς.
Με τη νομοθετική ρύθμιση αντιμετωπίζονται καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών, οι οποίες προέκυψαν λόγω του νέου πλαισίου που καθιερώθηκε για το σχολικό ωράριο με αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και λόγω της για πρώτη φορά υποχρεωτικής υλοποίησης
των σχετικών διαγωνισμών επιλογής αναδόχων με ηλεκτρονικές διαδικασίες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς τα προηγούμενα σχολικά έτη υπήρχαν νομοθετικές ρυθμίσεις για εξαίρεση των διαγωνισμών μεταφοράς

μαθητών από την υποχρεωτική εφαρμογή ηλεκτρονικών διαγωνισμών
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Όπως είναι εύλογο, η πολυπλοκότητα των συγκεκριμένων διαγωνισμών προκαλεί δυσχέρειες τόσο στις αναθέτουσες Αρχές
όσο και στους υποψήφιους αναδόχους, με συνέπεια να μην είναι εφικτή
η ολοκλήρωση των διαγωνισμών αυτών, που διεξάγονται από τις Περιφέρειες, μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Μεταξύ άλλων, με την ψηφισθείσα νομοθετική ρύθμιση:
- Παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες Αρχές των Περιφερειών,
κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζουν την ανάθεση
της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των
οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 31.12.2016.
- Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ιδιαίτερα πυκνοδομημένης περιφέρειας καθώς και των μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των σχολείων και
των οδών από τις οποίες διέρχεται η δημόσια συγκοινωνία, το οποίο
συναντάται κυρίως στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή
Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος
της ρύθμισης είναι η μεταφορά όλων των μαθητών των απομακρυσμένων περιοχών στα σχολεία.
- Παρέχεται η δυνατότητα να εκτελεστεί από τις Περιφέρειες η μεταφορά
μαθητών από τα σχολεία προς τα κολυμβητήρια για την υποχρεωτική
διεξαγωγή του αντικειμένου της κολύμβησης, όπως αυτή καθορίζεται
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
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