
 

 

 

ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 8 Μαρτίου 2021, το σεμινάριο με θέμα : "Γυναίκες 

της Υπαίθρου σε Δράση : Το πρόγραμμα LEADER και η Ομάδα Τοπικής Δράσης 

ΟΑΣΕ, εμψυχωτές Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών των Γυναικών στην ελληνική 

περιφέρεια" που  διοργάνωσε η ΟΤΔ ΟΑΣΕ, για την ημέρα της Γυναίκας.  

Συμμετείχαν περίπου 40 Γυναίκες, δικαιούχοι του Προγράμματος CLLD/LEADER Παρνασσού-Οίτης, 

ΚΟΙΝΣΕΠ, Αγρότισσες και Επιχειρηματίες, και οι οποίες παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους, στον 

Αγροτουρισμό, στην Οικοτεχνία, στην Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, στην Εστίαση.  

Στο πρόγραμμα LEADER Παρνασσού-Οίτης από τις 29 επενδύσεις οι 19 ανήκουν σε γυναίκες.  

Στην εκδήλωση μίλησε ο ΥΥφφυυπποουυρργγόόςς  ΑΑγγρροοττιικκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  &&  ΤΤρροοφφίίμμωωνν  κκ..  ΓΓιιάάννννηηςς  ΟΟιικκοοννόόμμοουυ,,  γγιιαα  ττοο  μμέέλλλλοονν  

ττωωνν  ααγγρροοττιικκώώνν  περιοχών και το νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-2027, εκπέμποντας ένα μήνυμα 

αισιοδοξίας για την ύπαιθρο. Οι γυναίκες και οι νέοι θα αποτελούν προτεραιότητες των νέων προγραμμάτων 

για μια ζωντανή ύπαιθρο και, για ενίσχυση των τοπικών οικονομιών. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο των ΟΤΔ 

και στο πρόγραμμα LEADER, που αποτελούν εμψυχωτές της επιχειρηματικής κινητοποίησης και της τοπικής 

ανάπτυξης στις ορεινές και αγροτικές περιοχές.       

ΑΑππόό  ττοο  ΕΕθθννιικκόό  ΑΑγγρροοττιικκόό  ΔΔίίκκττυυοο  ((ΕΕΑΑΔΔ))  ηη  κκ..ΧΧ--ΜΜ..ΜΜαακκρρααννδδρρέέοουυ,,  ααννέέδδεειιξξεε  ττηηνν  ααξξίίαα  ττηηςς  ππρρωωττοοββοουυλλίίααςς  ττηηςς  ΟΟΤΤΔΔ  

ΟΟΑΑΣΣΕΕ  κκααιι  ττοουυ  LLEEAADDEERR  γγιιαα  ττηηνν  ττοοππιικκήή  ααννάάππττυυξξηη,,    εεννώώ  ηη  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΑΑμμφφίίκκλλεειιααςς--ΕΕλλάάττεειιααςς  κκ..  ΑΑθθαανν..  ΣΣττιιββαακκττήή  κκααιι  

οο  ΑΑννττιιδδήήμμααρρχχοοςς  ΛΛααμμιιέέωωνν  κκ..  ΠΠαανν..  ΣΣτταασσιιννόόςς  τόνισαν ότι οι πρωτοβουλίες αυτές, αναδεικνύουν την ζωντάνια των 

γυναικών και την δυναμική που κρύβουν οι αγροτικές περιοχές. Στην διάσκεψη έγινε διάλογος στον οποίο 

μετείχαν οι ΟΤΔ της Περιφέρειας (ΑΝΕΒ, Νότια Εύβοια-Σκύρος, ΟΑΣΕ, ΦΩΚΙΚΗ), και η εκπρόσωπος των 

Ελληνικών ΟΤΔ η κ.Η.Τσιμπρή. Τον σσυυννττοοννιισσμμόό  ττηηςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς  εείίχχεε  οο  ΔΔ//ννττήήςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ΟΟΑΑΣΣΕΕ  

ΒΒαασσ..ΤΤσσιιττσσιιρρίίγγκκοοςς,,  οο  οοπποοίίοοςς  σσυυννοοψψίίζζοοννττααςς  ττηηνν  σσυυζζήήττηησσηη  ππρρόόττεειιννεε  ππρρόόσσθθεεττοουυςς  ππόόρροουυςς  γγιιαα  έέννττααξξηη  όόλλωωνν  ττωωνν  

εεγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  LLEEAADDEERR,,  κκααιι  ττηηνν  δδιιοορργγάάννωωσσηη  εεννόόςς  σσυυννεεδδρρίίοουυ  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  

ΠΠααρρνναασσσσοούύ--ΟΟίίττηηςς    γγιιαα  ττοο  μμέέλλλλοονν  ττωωνν  ααγγρροοττιικκώώνν  ππεερριιοοχχώώνν  μμεε  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  όόλλωωνν  ττωωνν  ΕΕλλλληηννιικκώώνν  ΕΕττααιιρρεειιώώνν  

LLEEAADDEERR--ΟΟΤΤΔΔ..      

ΜΜπποορρεείίττεε  νναα  ππααρραακκοολλοουυθθήήσσεεττεε  ττοο  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  σσττοο  wwwwww..ooaassee..ccoomm..ggrr      

κκααιι  σσττοο    hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==JJnnwwCCXXEEbbii33nnYY  

ΤΤοο  ΓΓρρααφφεείίοο  ΤΤύύπποουυ  //  1100--33--22002211 

http://www.oase.com.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=JnwCXEbi3nY

