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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Σν Γίκηςο Παπέμβαζηρ Γςναικών Κπήηηρ πξόθεηηαη λα πινπνηήζεη ρέδην Δξάζεο γηα 

ηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ 
γπλαηθώλ, κε ηίηιν: «Παγκπήηια Ππωηοβοςλία για ηην ενίζσςζη ηηρ γςναικείαρ 
επισειπημαηικόηηηαρ και ηηρ απαζσόληζηρ», ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνπο Δήκνπο/ 
Ννκνύο Ηξαθιείνπ, Υαλίσλ, Ρεζύκλνπ θαη Λαζηζίνπ ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο. Σν ζρέδην δξάζεο 
ζα ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ ηεο πξάμεο 3.2.4. (Α & Β Κύκλος) “Υποζηήπιξη ηων Μ.Κ.Ο. 
(Γςναικείων Οπγανώζεων) ηνπ Δ.Π. «Γιοικηηική Μεηαππύθμιζη 2007-2013», κε δηθαηνύρν ηην 
Διδική Υπηπεζία Σςνηονιζμού, Γιασείπιζηρ και Δθαπμογήρ Σςγσπημαηοδοηούμενων 
Γπάζεων ηος Υποςπγείος Δζωηεπικών (ΔΥΣΥΓΔ ΥΠΔΣ). 

 
θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελίζρπζε θαη ε αλάπηπμε/εμέιημε ηεο γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ε έληαμε θαη ε επαλέληαμε γπλαηθώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κέζα από 
ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, ελέξγεηεο θαηάξηηζεο/ επηκόξθσζεο θαη εθκάζεζεο/αμηνπνίεζεο 
κεζόδσλ αλαδήηεζεο εξγαζίαο. 
  
Οη ελέξγεηεο πνπ ζα πινπνηεζνύλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλνπλ: 

 Δνέπγειερ ζςμβοςλεςηικήρ, πληποθόπηζηρ και ζηήπιξηρ γςναικών: ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ ελέξγεηεο ελεκέξσζεο, ζπκβνπιεπηηθήο θαη  πξνζαλαηνιηζκνύ από ηα 
κέιε ηνπ Δηθηύνπ, θαζώο θαη νκαδνπνηεκέλα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη θαηάξηηζε ζε 
ζέκαηα αλαδήηεζεο εξγαζίαο, ελίζρπζεο ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, λέεο 
ηερλνινγίεο θαη ηάζεηο ηεο αγνξάο.  

 Δνέπγειερ Δνημέπωζηρ και Δςαιζθηηοποίηζηρ ηος κοινού: δεκηνπξγία δηθηπαθνύ 
ηόπνπ ηνπ Δηθηύνπ, ην νπνίν ζα εκπεξηέρεη κεηαμύ άιισλ: Αλαθνηλώζεηο- Ελεκέξσζε (γηα 
πξνγξάκκαηα, επθαηξίεο, θαηάξηηζε θιπ), Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε δξάζε ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ θαη ηνπ Κ.Ε.Θ.Ι. , Φόξνπκ 
αληαιιαγήο απόςεσλ, Υξήζηκεο ζπλδέζεηο (links) θαη έθδνζε ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ γηα 
ην ρέδην Δξάζεο, αιιά θαη ην Δίθηπν Παξέκβαζεο Γπλαηθώλ Κξήηεο. 

 Σςνέδπια- Σεμινάπια- Ημεπίδερ, δηνξγάλσζε 4 ελεκεξσηηθώλ εκεξίδσλ (1 ζε θάζε Ννκό 
ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο) θαη ελόο ζπλεδξίνπ παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζην ηέινο 
ηνπ έξγνπ όπνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ε πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο νη 
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Δηθηύνπ, ζέκαηα ηζόηεηαο ησλ θύισλ, βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη 
επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα γπλαηθώλ πνπ ππνζηεξίρζεθαλ από ην Δίθηπν. 

Δίκτσο Παρέμβασης Γσναικών Ιρήτης 

Σατ. Γιεύθσνζη: Κορωναίοσ 9  

Σατ. Κώδικας: 71202, ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΚΡΗΣΗ 

Πληροφορίες: Έλενα Γρηγοριάδη 

Σηλέφωνο: 2810-247046 

Fax: 2810-227189 

E-mail: dipagyk@gmail.com 

mailto:dipagyk@gmail.com
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ηόρνο ησλ ελεξγεηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ πξνώζεζε ηεο 

θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ πνπ πιήηηνπλ ηηο 
γπλαίθεο, λα αμηνπνηήζεη ηε δπλακηθή ησλ κειώλ, ζηειερώλ θαη θνξέσλ θαη λα αλαπηύμεη 
ζπλεξγαζίεο θαη θαηλνηόκα ζηνηρεία ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα πεδία. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα 
ππάξμεη πιεξέζηεξε αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ απνθιεηζκνύ από ηελ αγνξά εξγαζίαο, 
ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο, ίζεο  επθαηξίεο ζηελ απαζρόιεζε, 
ζηελ επηκόξθσζε, ζηελ ηερληθή ζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή.  

Εμίζνπ ζεκαληηθό απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ είλαη έλαο 
θαηλνηόκνο κεραληζκόο πνπ ζα παξέρεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο γηα ηελ ελεκέξσζε, θαηάξηηζε 
θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ηεο νκάδαο ζηόρνπ. 

Με ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο, δεκηνπξγείηαη κηα θξίζηκε κάδα, πνπ εληζρύεη ηελ 
απηνπεπνίζεζε θαη ηε δηάζεζε ησλ γπλαηθώλ λα επηηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο θαη λα 
ελδπλακσζνύλ κέζα από ηελ επαθή θαη ηε δηαβνύιεπζε, αιιά θαη ηελ αίζζεζε όηη ην Δίθηπν 
κπνξεί λα ηηο ζηεξίμεη. 
 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη/εο κπνξνύλ λα απεπζπλζνύλ ζηα ηειέθσλα 
2810-247046 θαη ζηελ δηεύζπλζε Κνξσλαίνπ 9, 71202 Ηξάθιεην Κξήηεο. 
Έιελα Γξεγνξηάδε από ηηο 08:00 έσο 16:00 κ.κ. e-mail: dipagyk@gmail.com  
 
 
  

Η  Γ. ΓΡΑΛΛΑΣΕΑ 

 

ΟΚΤΛΠΘΑ ΙΟΤΣΟΤΚΑΙΗ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΠΑΡΑΙΕΤΗ (ΙΕΤΩ) ΛΠΘΖΘΩΣΗ 

 

 

mailto:dipagyk@gmail.com

