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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Το ∆ίκτυο Παρέµβασης Γυναικών Κρήτης πρόκειται να υλοποιήσει Σχέδιο ∆ράσης για 

την προώθηση της ισότητας των φύλων και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των 
γυναικών, µε τίτλο: «Παγκρήτια Πρωτοβουλία για την ενίσχυση της γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας και της απασχόλησης», το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στους ∆ήµους/ 
Νοµούς Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύµνου και Λασιθίου στην Περιφέρεια Κρήτης. Το σχέδιο δράσης 
θα χρηµατοδοτηθεί µέσω της πράξης 3.2.4. (Α & Β Κύκλου) “Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. 
(Γυναικείων Οργανώσεων) του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», µε δικαιούχο την 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού, ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων 
∆ράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥ∆Ε ΥΠΕΣ). 

 
Σκοπός του προγράµµατος είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη/εξέλιξη της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας, η ένταξη και η επανένταξη γυναικών στην αγορά εργασίας, µέσα από 
συµβουλευτική υποστήριξη, ενέργειες κατάρτισης/ επιµόρφωσης και εκµάθησης/αξιοποίησης 
µεθόδων αναζήτησης εργασίας. 
  
Οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του προγράµµατος περιλαµβάνουν: 

• Ενέργειες συµβουλευτικής, πληροφόρησης και στήριξης γυναικών: θα 
πραγµατοποιηθούν ενέργειες ενηµέρωσης, συµβουλευτικής και  προσανατολισµού από τα 
µέλη του ∆ικτύου, καθώς και οµαδοποιηµένα επιµορφωτικά σεµινάρια και κατάρτιση σε 
θέµατα αναζήτησης εργασίας, ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, νέες 
τεχνολογίες και τάσεις της αγοράς.  

• Ενέργειες Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης του κοινού: δηµιουργία δικτυακού 
τόπου του ∆ικτύου, το οποίο θα εµπεριέχει µεταξύ άλλων: Ανακοινώσεις- Ενηµέρωση (για 
προγράµµατα, ευκαιρίες, κατάρτιση κλπ), Πληροφορίες σχετικές µε τη δράση της Γενικής 
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κ.Ε.Θ.Ι. , Φόρουµ 
ανταλλαγής απόψεων, Χρήσιµες συνδέσεις (links) και έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων για 
το Σχέδιο ∆ράσης, αλλά και το ∆ίκτυο Παρέµβασης Γυναικών Κρήτης. 

• Συνέδρια- Σεµινάρια- Ηµερίδες, διοργάνωση 4 ενηµερωτικών ηµερίδων (1 σε κάθε Νοµό 
της Περιφέρειας Κρήτης) και ενός συνεδρίου παρουσίασης των αποτελεσµάτων στο τέλος 
του έργου όπου θα παρουσιαστούν η πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης οι 
δραστηριότητες του ∆ικτύου, θέµατα ισότητας των φύλων, βέλτιστες πρακτικές και 
επιτυχηµένα παραδείγµατα γυναικών που υποστηρίχθηκαν από το ∆ίκτυο. 

∆ίκτυο Παρέµβασης Γυναικών Κρήτης 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Κορωναίου 9  

Ταχ. Κώδικας: 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Πληροφορίες: Έλενα Γρηγοριάδη 

Τηλέφωνο: 2810-247046 

Fax: 2810-227189 

E-mail: dipagyk@gmail.com 
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Στόχος των ενεργειών του προγράµµατος είναι να συµβάλει στην προώθηση της 

κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και στην καταπολέµηση των ανισοτήτων που πλήττουν τις 
γυναίκες, να αξιοποιήσει τη δυναµική των µελών, στελεχών και φορέων και να αναπτύξει 
συνεργασίες και καινοτόµα στοιχεία σε όσο το δυνατόν περισσότερα πεδία. Με αυτόν τον τρόπο θα 
υπάρξει πληρέστερη αντιµετώπιση των προβληµάτων του αποκλεισµού από την αγορά εργασίας, 
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, διατήρηση θέσεων εργασίας, ίσες  ευκαιρίες στην απασχόληση, 
στην επιµόρφωση, στην τεχνική στήριξη και συµβουλευτική.  

Εξίσου σηµαντικό αποτέλεσµα που θα προκύψει από την υλοποίηση του έργου είναι ένας 
καινοτόµος µηχανισµός που θα παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες για την ενηµέρωση, κατάρτιση 
και συµβουλευτική υποστήριξη της οµάδας στόχου. 

Με τις παραπάνω ενέργειες, δηµιουργείται µια κρίσιµη µάζα, που ενισχύει την 
αυτοπεποίθηση και τη διάθεση των γυναικών να επιτύχουν τους στόχους τους και να 
ενδυναµωθούν µέσα από την επαφή και τη διαβούλευση, αλλά και την αίσθηση ότι το ∆ίκτυο 
µπορεί να τις στηρίξει. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα 
2810-247046 και στην διεύθυνση Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης. 
Έλενα Γρηγοριάδη από τις 08:00 έως 16:00 µ.µ. e-mail: dipagyk@gmail.com  
 
 
  

Η  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΣΚΕΥΩ) ΜΠΙΖΙΩΤΗ 

 
 


