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ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ 

Είναι μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή να 

βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην ευρύτερη περιοχή 

της Θεσσαλίας και στο Δήμο Βόλου ,για να 

επικοινωνήσουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που 

αφορά το 53% του πληθυσμού μας ,δηλαδή τις 

γυναίκες . Η  Γεωγραφική και Γεωλογική θέση του 

τόπου που βρισκόμαστε έχει οδηγήσει τις γυναίκες 

της περιοχής να απασχολούνται κατά κανόνα σε 

δικές τους επιχειρήσεις και για αυτό το λόγο 

πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα που σήμερα  

παρουσιάζουμε δίνει την δυνατότητα σε αυτές τις 

γυναίκες ιδιαίτερα να επωφεληθούν των παροχών 

του . 

Ως πρόεδρος της Πανελλαδικής και Παναθηναϊκής 

οργάνωσης γυναικών και εκ μέρους του Δ.Σ  

ευχαριστώ την Υφυπουργό Υγείας κα Ζεττα Μακρη 

όχι μόνο γιατί μας τιμά σήμερα με  την παρουσία 



της αλλά  και γιατί  μας στηρίζει και μας 

υποστηρίζει σε όλες τις δράσεις και δραστηριότητες 

της οργάνωσης . 

Από την προηγούμενη θέση  της ως  Γενική 

Γραμματέας Ισότητας κατέβαλλε μεγάλη  και 

αδιάκοπη προσπάθεια για την έγκριση του 

συγκεκριμένου προγράμματος.    

 Κυρία Υπουργέ, αγαπητή φίλη Ζεττα σε 

ευχαριστούμε δημόσια αλλά και ειλικρινά. 

Κυρίες και κύριοι  

Πριν μιλήσουμε για το πρόγραμμα επιτρέψτε μου 

μια σύντομη αναφορά στην οργάνωση μας 

Ιδρύθηκε  το 1983 έχει 32 παραρτήματα 

πανελλαδικά , ένα στη Ν. Αφρική και  

εγγεγραμμένα 8000 μέλη.  

Γυναίκες δραστήριες ,επιστήμονες και 

ευαισθητοποιημένες στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η γυναίκα σήμερα. 



Σκοπός της Παναθηναϊκής είναι η ενημέρωση 

,ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των γυναικών 

για την προώθηση της ισότητας των  φύλων σε όλα 

τα κοινωνικά ,οικονομικά και πολιτικά θέματα 

όπως εργασία ,πολιτισμός, εκπαίδευση κτλ που 

άπτονται των ενδιαφερόντων της σύγχρονης 

γυναίκας ,η οποία καλείται να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις που δημιουργεί το συνεχώς 

εξελισσόμενο περιβάλλον. 

 Γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα είναι  ένα 

πρόγραμμα που αφορά την αυτοαπασχολούμενη 

γυναίκα και ως γυναικεία οργάνωση συμμετέχουμε. 

Είναι γνωστό ότι η γυναίκα σήμερα έχει ρόλο 

πολυδιάστατο στον οποίο ανταποκρίνεται με 

δυναμισμό αλλά και επιτυχία. Παραμένοντας η 

ψυχή της οικογένειας, είναι σύζυγος -σύντροφος 

,μητέρα που μεταφέρει με αγάπη, αξίες και  αρχές 

στα παιδιά της αλλά και σκληρά εργαζόμενη και 

επιτυχημένη επιχειρηματίας. 



Η Οργάνωση μας   έχει στηρίξει  και στο παρελθόν 

με μεγάλη επιτυχία μέσα από δράσεις της το ρόλο 

της γυναίκας στην αγορά εργασίας σε ένα 

περιβάλλον δύσκολο που συνεχώς μεταβάλλεται 

από την παγκόσμια οικονομική κρίση. 

 Με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα( Νow) 

ιδρύσαμε κέντρο επιμόρφωσης και 

πληροφόρησης γυναικών με σκοπό την 

επαγγελματική  στήριξη των γυναικών μέσα 

από οργανωμένη καθοδήγηση και συμβουλές. 

 Εκπαιδεύσαμε μέσα από το ίδιο πρόγραμμα 

850 γυναίκες για την ίδρυση Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων. 

 Μέσα από το πρόγραμμα equa 2004-2008 

αναζητήσαμε και εφαρμόσαμε τις πιο 

προηγμένες και ενδεδειγμένες μεθόδους 

στήριξης γυναικών με σκοπό την ίδρυση 

επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. 



Σήμερα αξιολογώντας την παρούσα κατάσταση 

των γυναικών στην αγορά εργασίας 

αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πολλές 

προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε 

συλλογικά . 

Για το λόγο αυτό συνεργαζόμαστε μέσα από το 

πρόγραμμα με 15 φορείς που συμμετέχουν.  

Την ΟΕΣΥΝΕ η οποία είναι και η ανάδοχος  του 

έργου <<Ένωση για την απασχολούμενη 

γυναίκα>>    ,το Οικονομικό Επιμελητήριο και 

άλλους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς.  

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 11 περιφέρειες της 

Ελληνικής Επικράτειας και δίνει τη δυνατότητα, σε 

4800 γυναίκες που εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις 

εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου ,εκ 

περιτροπής απασχόληση και   απασχόληση στον 

τομέα του τουρισμού.)  

να λάβουν μέρος ,να κριθούν και να κληθούν για 

εκπαίδευση. 



 Προσπάθεια μας  μέσα από αυτό το πρόγραμμα  

να ενεργοποιήσουμε ,να ευαισθητοποιήσουμε ,να 

προκαλέσουμε αν θέλετε  τις γυναίκες που αφορά , 

να σκεφτούν ,να προβληματιστούν και να 

επιμορφωθούν σε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά 

κέντρα και να αξιοποιήσουν την νέα τεχνογνωσία. 

Στόχος μας είναι να μην χαθούν θέσεις εργασίας 

και η επιμόρφωση των γυναικών να εξασφαλίσει τις 

επισφαλείς θέσεις των εργαζομένων γυναικών αλλά 

και να δώσει την δυνατότητα στις γυναίκες 

επιχειρηματίες να προσλάβουν τις εκπαιδευμένες 

με νέα τεχνογνωσία γυναίκες. 

Ανέφερα εξ αρχής ότι είναι ένα φιλόδοξο 

πρόγραμμα που προσφέρει την γνώση και μέσω 

αυτής την εργασία. 

Δεν δίνει χρήματα ,δεν καταπολεμά την ανεργία 

όμως προσπαθεί να μην δημιουργήσει και άλλους  

νέους ανέργους και ιδιαίτερα νέες άνεργες 

γυναίκες. 



 

Κύριες και κύριοι 

 γνωρίζουμε ότι, το 53% του εκλογικού σώματος 

αλλά και το 32% των ανέργων, είναι γυναίκες . 

Στοχευμένα λοιπόν το πρόγραμμα επιδιώκει, να 

μην χαθούν νέες  θέσεις  εργασίας αλλά αντιθέτως 

να βοηθήσει τις γυναίκες όλων των ηλικιών να 

εδραιώσουν τις θέσεις  τους . 

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 24 

μήνες ,χρονική περίοδος  που επιτρέπει να 

πετύχουμε τους στόχους . 

Η Ένωση για την απασχολούμενη γυναίκα έχει 

σχεδιάσει μια σειρά δράσεων οι οποίες συνθέτουν 

μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ενίσχυση 

της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των 

γυναικών με στόχο την προσαρμοστικότητα και 

αναβάθμιση της εργασιακής τους θέσης.  



Η σημερινή εκδήλωση είναι η έβδομη  και θα 

ακολουθήσουν και άλλες τόσο στο λεκανοπέδιο όσο 

και στην περιφέρεια. 

Στηρίζουμε το πρόγραμμα, μέσα από το 

πρόγραμμα στηρίζουμε τις γυναίκες ,μέσα από τις 

γυναίκες στηρίζουμε την οικογένεια ,μέσα από την 

οικογένεια την κοινωνία και εν τέλει την κοινωνική 

συνοχή. 

Κυρίες και κύριοι  δεν αρκεί να συμμετέχετε μόνο 

στις ημερίδες αλλά να συμμετέχετε εμπράκτως και 

στο πρόγραμμα. 

Γυναίκες που δεν έχουν παρακολουθήσει την 

ενημέρωση και που όμως εσείς γνωρίζετε ότι τις 

αφορά και ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα ,να τις 

προτρέψετε να υποβάλλουν την αίτηση για την 

συμμετοχή. 

Είναι υποχρέωση όλων μας να επικοινωνήσουμε 

το πρόγραμμα και να προτρέψουμε τις γυναίκες να 

επωφεληθούν των ευκαιριών που τους παρέχει . 



 Είμαστε βέβαιες  ότι θα ανταποκριθείτε . 

 

Σας ευχαριστώ. 

 

  

   


