
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 

για την Ισότητα των Φύλων από την ΓΓΙΦ στο Ηράκλειο Κρήτης 

 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, παρευρέθηκε στην 

εκδήλωση του Δικτύου Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης, με θέμα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

για την Ισότητα των Φύλων της περιόδου 2016 - 2020 της ΓΓΙΦ. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε στις 11/10/2017 στο Πολύκεντρο Νεολαίας Δήμου Ηρακλείου.  

 

Η Γενική Γραμματέας, αρχικά αναφέρθηκε στο σκληρό πρόσωπο των έμφυλων 

ανισοτήτων, που συνεχίζει έως και σήμερα να επιβάλλεται σε πολλούς τομείς της 

καθημερινότητάς μας, επισημαίνοντας ότι, λόγω αυτού, «τα ζητήματα που άπτονται της 

ισότητας βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αν θέλουμε να μιλάμε 

για ουσιαστική προσπάθεια να μεγιστοποιήσουμε την κοινωνική ευημερία μας». 

 

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε αδρομερώς στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 

των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) της ΓΓΙΦ, τονίζοντας ότι από το ως άνω έργο επιδιώκεται  

ταυτόχρονα η ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και η εφαρμογή 

ειδικών μέτρων ή και θετικών δράσεων για την πρόληψη, εξάλειψη και θεραπεία των 

έμφυλων ανισοτήτων.  

 

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΣΔΙΦ είναι έργο εθνικής εμβέλειας και εμπεριέχει άξονες 

προτεραιότητας που ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής προς τα Κράτη μέλη, με προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες της Ελλάδας 

και αφορούν τα εξής πεδία πολιτικής: 

• Κοινωνική Ένταξη και ισότιμη μεταχείριση γυναικών που υφίστανται πολλαπλές 

διακρίσεις 

• Έμφυλη βία  

• Αγορά εργασίας και εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής  

• Εκπαίδευση, κατάρτιση, πολιτισμός, αθλητισμός και μέσα μαζικής ενημέρωσης 

• Υγεία  

• Κέντρα λήψης αποφάσεων 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η κα Κούβελα ανέπτυξε τον καθένα από τους άξονες 

προτεραιότητας του Εθνικού Σχεδίου, αναφέροντας τις βασικότερες από τις στοχεύσεις του. 

 

Τέλος, η Γενική Γραμματέας δήλωσε ότι: «η ΓΓΙΦ συνεχίζει αδιάπτωτα να διαχέει το 

έργο της και να αποστέλλει το ηχηρό μήνυμα υπέρ της ισότητας των φύλων, 

προσπαθώντας, παράλληλα, να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τη βαρύτητα που 

έχουν τα θέματα ισότητας στη συν - διαμόρφωση μιας κοινωνίας με όρους δικαιοσύνης, 

αξιοπρέπειας και ισότητας για όλους και όλες». 

 



Αξίζει να σημειωθεί ότι, μεταξύ των άλλων παρευρισκομένων στην εκδήλωση,  

συμμετείχαν και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Πέτρος Ινιωτάκης, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 

Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών Δομών - Μετανάστευσης, Μαρία Καναβάκη, ο 

Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου και ΟΕΒΝΗ, Σμυρνάκης Γιάννης, η Εκπρόσωπος της ΠΕΠΙΣ 

Κρήτης από την ΓΓΙΦ, Κριθινίδη Γιάννα, η Δικηγόρος και Πρόεδρος της Νεολαίας «Το 

Ποτάμι», Μαρία Δαμανάκη, η Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Συλλόγου Ηρακλείου, Μαρία 

Μπρεδάκη, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, Πιτσικάκη Μαρία 

και τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Ελλάδος (ΣΕΓΕ), Μαρία 

Αντωνογιαννάκη και Συγγελάκη Δέσποινα (πρώην Αντιδήμαρχος Ηρακλείου). Επίσης, 

επιστολές έστειλαν και η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Βρέντζου Θεανώ, καθώς και ο 

Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νομού Ηρακλείου, Βαρδάκης Σωκράτης.  

 

Θερμά συγχαρητήρια για τη διοργάνωση και την εποπτεία της όλης εκδήλωσης 

αξίζουν στην Πρόεδρο του Δικτύου Γυναικών Παρέμβασης Κρήτης, Σκεύω Μπιζιώτη στην 

Γραμματέα του Δικτύου, Έλενα Γρηγοριάδη,  καθώς και σε όλα τα μέλη του ΔΣ. 
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