
 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Τέλος στην «αφάνεια»  της γυναίκας αγρότισσας 
 

 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το  Συνέδριο με τίτλο «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και 

Αγροτική Ανάπτυξη. Συνεργασία, Παράδοση, Ποιότητα» και η Έκθεση παραδοσιακών 

προϊόντων των Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών, που συνδιοργάνωσαν η  Γενική 

Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(ΥπΑΑΤ) και η  Περιφέρεια Αττικής,  στις 10 & 11 Δεκεμβρίου 2016 στο Στάδιο Ειρήνης & 

Φιλίας. 

  
Κατά την έναρξη του συνεδρίου, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, 

Φωτεινή Κούβελα, απηύθυνε χαιρετισμό, τονίζοντας ότι «κοινός μας στόχος είναι η 

ουσιαστική αναβάθμιση των υφιστάμενων Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών, αλλά 

και η ένταξη περισσότερων γυναικών  στο αγροτικό επιχειρείν. Πιστεύουμε ότι ένας από 

τους σημαντικότερους παράγοντες της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των Γυναικείων 

Αγροτικών Συνεταιρισμών  είναι η δικτύωση και η προώθηση συνεργασιών. Έτσι, μαζί με 

το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και με τις Περιφέρειες της χώρας, 

οργανώνoυμε δράσεις όπως είναι το παρόν συνέδριο, που συμβάλλουν στην επίτευξη 

του αυτού του στόχου». 

 

 Η  Γενική Γραμματέας έκανε λόγο για τις ολοκληρωμένες  προτάσεις που η ΓΓΙΦ  

κατέθεσε και ψηφίστηκαν  στο νομοσχέδιο για τους  Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ),   οι 

οποίες  ενισχύουν τη γυναίκα αγρότισσα και εμποδίζουν τις έμφυλες διακρίσεις.  Επιπλέον,  

αναφέρθηκε στο 3ετές πρωτόκολλο συνεργασίας της ΓΓΙΦ με το ΥπΑΑΤ, στο Πρόγραμμα 

Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) και στις   προτάσεις  

που έχει καταθέσει  και οι οποίες  αφορούν την ισόρροπη και ισότιμη συμμετοχή ανδρών 

και γυναικών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τα σχετικά προγράμματα χρηματοδότησης. 

 

 Επίσης,   η Γενική Γραμματέας  δήλωσε ότι  «στόχος μας είναι να σπάσουμε εκείνους 

τους φραγμούς, που θέλουν τη γυναίκα αγρότισσα στην αφάνεια. Επιδιώκουμε να 

δημιουργήσουμε τις ευνοϊκές προϋποθέσεις ώστε να αναδειχθεί ο πρωταγωνιστικός της 

ρόλος για την υγιή διατήρηση του πρωτογενή τομέα μας, αλλά και  για την περαιτέρω 

ανάπτυξή του». 

 

 Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι γυναίκες των συνεταιρισμών είχαν την ευκαιρία 

να θέσουν  τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους και να 

καταθέσουν προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του πρωτογενή τομέα, γενικότερα.   



 

Τις προτάσεις αυτές, η πολιτική ηγεσία δεσμεύτηκε να τις μελετήσει και να προχωρήσει σε 

δράσεις, που στοχεύουν στη μεγαλύτερη στήριξη της γυναικείας  επιχειρηματικότητας στον 

πρωτογενή και μεταποιητικό αγροτοδιατροφικό τομέα της οικονομίας.  

 

 Κατά τη διάρκεια της  έκθεσης, δόθηκε η δυνατότητα στους κατοίκους της Αθήνας να  
γνωρίσουν, να δοκιμάσουν και να αγοράσουν αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα, 
φτιαγμένα με κόπο και μεράκι από τις γυναίκες των συνεταιρισμών όλης της χώρας. 
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