Ημερίδα

Τρίτη

16
Οκτωβρίου
“Η Ελληνίδα Αγρότισσα”

Πρόσκληση

Σας καλούμε την Τρίτη 16 Οκτωβρίου στις 10:00, στην Ημερίδα με θέμα: «Η Ελληνίδα
Αγρότισσα» που διοργανώνει το Yπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τη
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και την Περιφέρεια Αττικής στο Συνεδριακό
Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης (Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15).
Στην ημερίδα θα γίνει παρουσίαση της έρευνας – μελέτης που εκπονήθηκε από την Γενική
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων με θέμα:
«Η Ελληνίδα αγρότισσα: αποτύπωση της συμμετοχής, προβλήματα, προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής για την ενθάρρυνση της συμμετοχής
των γυναικών στον αγροτικό τομέα και την ελληνική ύπαιθρο»
Στην εκδήλωση θα παραβρεθούν και θα χαιρετίσουν γυναίκες και άνδρες εκπρόσωποι των
αρμόδιων υπουργείων και φορέων που θα αναφερθούν στις πολιτικές που εφαρμόζονται
και θα διερευνηθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότισσες σήμερα.
Επίσης θα συμμετέχουν αγρότισσες από γυναικείους συνεταιρισμούς αλλά και μεμονωμένες αγρότισσες οι οποίες και θα παρουσιάσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις
λύσεις που προτείνουν ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας τους στην ύπαιθρο αλλά
και η προώθηση των προϊόντων τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Πρόγ ραμμα
ημερίδ ας

10.00
10.30

ΑΦΙΞΕΙΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ-ΟΜΙΛΙΕΣ

•Σταύρος Αραχωβίτης, Yπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
•Μαρίνα Χρυσοβελώνη, Yφυπουργός Εσωτερικών
•Κατερίνα Παπανάτσιου, Yφυπουργός Οικονομικών
•Ολυμπία Τελιγιορίδου, Yφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
•Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων
•Ρένα Δούρου, Περιφερειάρχης Αττικής
11.30 Γυναικείοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
Αναστασία Παπουτσή, προϊσταμένη Τμήματος Αγροτικών Συνεταιρισμών και
Ομαδικών Δραστηριοτήτων ΥπΑΑΤ,
Βαρούτα Δέσποινα, Αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς
11.50 Εκπαίδευση Αγροτισσών
Θανάσης Μπουρλέτσικας, διευθυντής Διεύθυνσης Αγροτικής Κατάρτισης
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
12.10 Γυναικεία επιχειρηματικότητα και επενδυτικά προγράμματα
Νίκος Μανέττας, προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμμάτων Διαχείρισης
ΥπΑΑΤ
12.30 Παρουσίαση της έρευνας:
«Η Ελληνίδα αγρότισσα: αποτύπωση της συμμετοχής, προβλήματα, προκλήσεις
και προτάσεις πολιτικής για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον
αγροτικό τομέα και την ελληνική ύπαιθρο»
Μαρία Γκασούκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, επιστημονικά υπεύθυνη για την έρευνα
13.00 Ομιλίες – καταθέσεις εμπειριών από γυναίκες μέλη γυναικείων συνεταιρισμών ή
μεμονωμένες αγρότισσες
14.30 Συμπεράσματα-κλείσιμο ημερίδας.

