
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων με τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κα
Φωτεινή Κούβελα  συναντήθηκε  με  τον  Υπουργό Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων κ.
Βαγγέλη Αποστόλου και του έθεσε μία σειρά από ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες του
αγροτικού τομέα και τις δράσεις προώθησης της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στη συζήτηση που έγινε για την ενίσχυση της εργασίας των γυναικών στον αγροτικό
τομέα  αναδείχθηκε  το  θέμα  των  επιχειρηματικών  πρωτοβουλιών  (µε  τη  μορφή
συνεταιρισμών)  από  γυναίκες  με  σημαντική  συμμετοχή  αμειβόμενων  γυναικών  στον
αγροτουρισμό, στη βιοτεχνική - οικοτεχνική παραγωγή και εμπορία ειδών που προέρχονται
από τη μεταποίηση προϊόντων της  αγροτικής εκμετάλλευσης. Ο πρωτογενής τομέας  και
κυρίως το μεταποιητικό σκέλος του, αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του κυβερνητικού
προγράμματος, αναφορικά με τη παραγωγική ανασυγκρότηση και είναι βασικός στόχος της
ΓΓΙΦ να υποστηρίξει τη συμμετοχή των γυναικών σε αυτή. 

Επισημάνθηκε το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη εμπεριστατωμένων ερευνών
αναφορικά με την εργασία των γυναικών στο αγροτικό τομέα και βασική αιτία αποτελεί ότι
μεγάλο μέρος της εργασίας των αγροτισσών δεν είναι αμειβόμενη  και ασφαλισμένη γιατί
συνδέεται με οικογενειακές αγροτικές  εκμεταλλεύσεις. Οι γυναίκες αγρότισσες, που έχουν
την κύρια ευθύνη της εκμετάλλευσης, αποτελούν την μειοψηφία στο σύνολο των αγροτών.
Ως  εκ  τούτου,  ο  συνυπολογισμός  του  τεκμαρτού  κόστους  εργασίας  και  των  γυναικών
αγροτισσών  στο  νέο  σύστημα προσδιορισμού  της  φορολογίας  των υπόχρεων τήρησης
βιβλίων εσόδων-εξόδων κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, αποτελεί σημαντική ευκαιρία και
παρεμβάσεων  υποστήριξης  της  πρωτογενούς  παραγωγής  αλλά  και  καταγραφής  της
γυναικείας συμμετοχής σε αυτή.

Κατά  τη  διάρκεια  της  συνάντησης  η  Γενική  Γραμματέας,  πρότεινε  κοινές  δράσεις  του
Υπουργείου με την Γενική Γραμματεία Ισότητας, οι οποίες θα αφορούν:

 Υπηρεσίες  one-shop-stop  ενημέρωσης  και  υπηρεσιών  συναλλαγών  που  θα
απευθύνονται  στοχευμένα  σε  γυναίκες  αγρότισσες  ή άνεργες  που μπορούν να
ενταχθούν στην αγροτική παραγωγή. Αυτές θα περιλαμβάνουν :

- Σχεδιασμό και υλοποίηση εξειδικευμένης καμπάνιας ενημέρωσης των γυναικών για
τις επί μέρους δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20

- Ενίσχυση  των  δράσεων  γυναικείων  συνεταιρισμών  ή  Ομάδων  Παραγωγών  στον
πρωτογενή διατροφικό ή μεταποιητικό αγροτοδιατροφικό τομέα



- Εύρεση  ευκαιριών  απασχόλησης  γυναικών  από  άλλες  δράσεις  του  ΠΑΑ  ή
επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα της περιοχής τους

- Διασύνδεση  με  προγράμματα  εκπαίδευσης/συνεχούς  εκπαίδευσης  για  ένταξη
γυναικών  στην  αγροτική  παραγωγή,  την  γεωργική  συμβουλευτική  και  δράσεις
προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας

- Προσωποποίηση  των  υπηρεσιών  ανά  χρήστη  της  νέας  υπηρεσίας  και
παρακολούθηση της επαγγελματικής της πορείας

- Συλλογή  δεδομένων  από  την  λειτουργία  της  υπηρεσίας  για  την  εφαρμογή  και
άλλων πολιτικών που σχετίζονται  με την ενδυνάμωση της συμμετοχής γυναικών
στην αγροτοδιατροφική παραγωγή και τον αγροτουρισμό κλπ

 Δράσεις  ενίσχυσης  της  θέσης  των  γυναικών  στη  διαδικασία  της  παραγωγικής 
ανασυγκρότησης με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς τις γυναίκες με απώτερο
στόχο  την  ένταξή  τους  στην  εργασία  και  στη  λήψη  αποφάσεων (decision
making) και της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

Σε σχέση με τις δράσεις που αφορούν το Υπουργείο προτάθηκαν:

-  Εφαρμογή  των  νόμων  για  την  ισόρροπη  συμμετοχή   των  φύλων στα  όργανα  της
Διοίκησης του Υπουργείου και στους εποπτευόμενους φορείς 
- Οι εγκύκλιοι, οι δημοσιεύσεις και οι ανακοινώσεις του Υπουργείου πρέπει να αφορούν
και τα δύο φύλα και ο λόγος που αρθρώνεται να είναι ο αντίστοιχος.
- Σεμινάρια για την ισότητα στις εργαζόμενες και  στους εργαζομένους του Υπουργείου.
-  Δημιουργία  Τμήματος  η  Επιτροπής  παρακολούθησης  της  εφαρμογής  θεμάτων  που
σχετίζονται με την ισότητα των φύλων, μέσα στο Υπουργείο.

Αποφασίστηκε η κοινή δράση των δύο φορέων για την προώθηση των πολιτικών
ισότητας και η επικοινωνία τους για τον σχεδιασμό συγκεκριμένων πολιτικών που αφορούν
τις γυναίκες που εργάζονται στον αγροτικό τομέα.
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