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                                                                     ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

τθ Θεςςαλονίκθ βρζκθκαν, τθ Δευτζρα 15/4, θ Τφυπουργόσ Εςωτερικϊν, Μαρίνα Χρυςοβελϊνθ 

και θ Πρόεδροσ του ΚΕΘΙ, Ειρινθ Αγακοποφλου με τθν ευκαιρία  τθσ ζναρξθσ του επιμορφωτικοφ 

ςεμιναρίου που διοργάνωςε το ΚΕΘΙ ςτθν πόλθ. Σο κζμα του ςεμιναρίου ιταν θ  ενκάρρυνςθ τθσ 

ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτα κοινά. Σο ςεμινάριο πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο του ζργου 

“Αποκεντρωμζνεσ δράςεισ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ αιρετϊν ι υποψθφίων γυναικϊν ςε κζματα 

ιςότθτασ και φφλου ςε όλθ τθ χϊρα” και εντάςςεται ςτθν προςπάκεια του Τπουργείου 

Εςωτερικϊν, τθσ ΓΓΙΦ και του ΚΕΘΙ για τθν ίςθ εκπροςϊπθςθ ανδρϊν και γυναικϊν ςτισ 

επερχόμενεσ εκλογζσ. 

Η πρόεδροσ του ΚΕΘΙ, αφοφ καλωςόριςε τισ ςυμμετζχουςεσ, επιςιμανε τθ ςθμαςία τθσ αφξθςθσ 

τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν πολιτικι ηωι του τόπου, και ενθμζρωςε τισ ςυμμετζχουςεσ για 

τθν καμπάνια, τθν οποία ο φορζασ ςχεδίαςε και «τρζχει», ςε ςυνεργαςία με τη ΓΓΙΦ και το 

υπουργείο Εςωτερικών, με κεντρικό μήνυμα «Αυτή τη φορά Κατεβαίνω Αλλιώσ!» και υπάρχει 

αναρτημζνη ςτην ιςτοςελίδα www.gynaikes-politiki.gr .  

τθ ςυνζχεια, το λόγο πιρε θ υφυπουργόσ Εςωτερικϊν ενθμερϊνοντασ τισ ςυμμετζχουςεσ για 

τισ νζεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, που ενιςχφουν τθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτισ εκλογζσ, όπωσ 

θ αφξθςθ τθσ ποςόςτωςθσ φφλου ςτο 40%, κακϊσ και για τον νζο νόμο τθσ Ουςιαςτικισ 

Ιςότθτασ, που πζραςε από τθ βουλι τον προθγοφμενο μινα. Σζλοσ, τουσ ευχικθκε καλι 

επιτυχία ςτο δφςκολο ζργο που καλοφνται να αναλάβουν.  

το πλαίςιο τθσ επίςκεψισ τουσ ςτθν πόλθ, θ Τφυπουργόσ Εςωτερικϊν και θ Πρόεδροσ του ΚΕΘΙ 

ςυναντικθκαν το μεςθμζρι τθσ Δευτζρασ με τον Πρόεδρο του Οργανιςμοφ Αςτικϊν υγκοινωνιϊν 

Θεςςαλονίκθσ (ΟΑΘ), τ. Παππά και τον Διευκφνοντα φμβουλο του φορζα . Παναγιωτίδθ 

προκειμζνου να ςυηθτιςουν μαηί τουσ τα εξισ: 

- Σθ ςυνδρομι τθσ διοίκθςθσ του ΟΑΘ ςτθν προϊκθςθ τθσ καμπάνιασ “Κατεβαίνω”  που 

ςτοχεφει ςτθν κινθτοποίθςθ των γυναικϊν ςε όλθ τθν επικράτεια και ςτθν ενκάρρυνςι τουσ 

να ςυμμετάςχουν ωσ υποψιφιεσ ςτισ ερχόμενεσ Αυτοδιοικθτικζσ Εκλογζσ και τισ 

Ευρωεκλογζσ και  
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- Σθ δυνατότθτα να υπάρξει κάποια πρόβλεψθ για δωρεάν μετακίνθςθ με τα λεωφορεία του 

ΟΑΘ από και προσ το υμβουλευτικό Κζντρο Θεςςαλονίκθσ,  των ςυμβουλευόμενων 

γυναικϊν που δεν ζχουν τθν οικονομικι δυνατότθτα να καλφψουν τα ζξοδα αυτά. Με 

αυτόν τον τρόπο, όπωσ επιςιμανε θ πρόεδροσ του ΚΕΘΙ, κα αντιμετωπιςτεί το φαινόμενο 

να διακόπτουν οι γυναίκεσ τισ ςυνεδρίεσ με τα ςτελζχθ του υμβουλευτικοφ Κζντρου λόγω 

αδυναμίασ καταβολισ του κομίςτρου.  

Οι εκπρόςωποι του ΟΑΘ δζχτθκαν να ςυνδράμει ο φορζασ ςτθν προϊκθςθ τθσ καμπάνιασ, 

τόςο με προβολι μθνφματοσ ςτισ οκόνεσ τθλεματικισ, που βρίςκονται ςτισ ςτάςεισ των 

λεωφορείων, όςο και με ανάρτθςθ ενθμερωτικισ αφίςασ ςτο εςωτερικό τουσ. Θετικι ιταν 

επίςθσ και θ ανταπόκριςθ ςτο αίτθμα για τθ δωρεάν μετακίνθςθ των ςυμβουλευόμενων 

γυναικϊν, με τισ λεπτομζρειεσ να οριςτικοποιοφνται το επόμενο διάςτθμα. 

 

 

    


