
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Α µ α λ ί α Μ π α σ ι ά 
 

∆ιεύθυνση Οικίας: Σελίνου 82, 73131 Χανιά 
 
Τηλ.:  2821 0 30155, 6972718777 
 
Fax : 2821 0 30221 
 
E-mail: amea@nax.gr  
 
Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Λάκκοι Κυδωνίας Χανίων, 26 Ιουνίου 1943. 
 
Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµη, Μητέρα 2 παιδιών, της Ασπασίας, 
Οδοντογιατρού και του Εµµανουήλ, Γυµναστή. 
 
Σπουδές: Νηπιαγωγός, Νηπιοβρεφοκόµος. Καταρτισµένη σε 
προγράµµατα Η/Υ µέσα από πρόγραµµα επιµόρφωσης 150 ωρών.  
 
Επαγγελµατική Κατάσταση: Συνταξιούχος ∆ιευθύντρια Β' Κρατικού 
Παιδικού Σταθµού Χανίων - Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 
 
Κοινωνική ∆ράση  
        

• Πρόεδρος Σωµατείου Ατόµων µε Αναπηρία Ν. Χανίων, από το 
2004. Πιστοποιηµένη, ως στέλεχος του Αναπηρικού Κινήµατος, 
από τα προγράµµατα της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης( βάσει του Ν. 
3369 / 2003) για θέµατα αναπηρίας µέσα από πρόγραµµα 250 
ωρών.  

 

• Μέλος Γενικού Συµβουλίου Ε.Σ.Α.µε.Α. (Εθνική Συνοµοσπονδία 
Αναπήρων).  

 

• Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Θεραπευτηρίου Χρόνιων 
Παθήσεων Χανίων από το 1994 έως και σήµερα, ως εκπρόσωπος 
των Αναπήρων (Ε.Σ.Α. µε Α.) 

 

• ∆ηµοτική Σύµβουλος Χανίων από το 2003 έως και σήµερα, µε 
τους συνδυασµούς του Γιώργου Τζανακάκη και του Γιάννη 
Ντερµανάκη.  

 

• Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και 
Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.) Νοµού Χανίων, έως και σήµερα. 

 

• Πρόεδρος της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ισότητας, από το 1994 
έως το 2003 και από τότε µέχρι και σήµερα, µέλος της ίδιας 
Επιτροπής. Έχει επιµορφωθεί από το ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για 



θέµατα Ισότητας) για θέµατα ενδοοικογενειακής βίας και ανεργίας 
και από τον ∆ΟΜ ( ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης) για 
θέµατα trafficking.  

 

• Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Κρήτης, ως 
εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, έως το 2004. 

 

• Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Λαϊκής Επιµόρφωσης από 
το 1994 έως το 1998 και από το 2006 έως και σήµερα.  

 

• Μέλος της εθελοντικής οµάδας του ∆ήµου Χανίων «Προστατεύω 
τον εαυτό µου και τους άλλους». 

 

• Αντιπρόεδρος στο ∆.Σ. των κατασκηνώσεων της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Χανίων.  

 

• Πρόεδρος Συνοικιακού Συµβουλίου Νέας Χώρας Χανίων, από το 
1988 µέχρι και το 1992.  

 

• Νοµαρχιακή Σύµβουλος από το 1995 έως το 2002, µε το 
συνδυασµό της Αλέκας Μαρκογιαννάκη.  

 

• Μέλος του ∆.Σ. της ΝΕΛΕ από το 1994- 98. 
 

• Μέλος της Ερανικής Επιτροπής Ανεγέρσεως Ναού Αγίας 
Αικατερίνης Νέας Χώρας. 

 

• Μέλος των Επιτροπών Νεότητας ,Αγάπης και Φιλανθρωπίας της 
Ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Νέας Χώρας επί 20 
χρόνια µέχρι σήµερα. 

 

• Παραγωγός Εκποµπών στο Ραδιο Μαρτυρία της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου επί σειρά ετών. 

 

• Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Νόσου ALZHEIMER και Συναφών 
∆ιαταραχών- Παράρτηµα Χανίων. 

 

• Μέλος των Επιτροπών Πολιτισµού και Αθλητισµού της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, για 2 τετραετίες. 

 

• Μέλος του Ο∆ΟΙΚΗΠ (Οργανισµού Κοινωνικής Πολιτικής) του 
∆ήµου Χανίων από τον Ιανουάριο του 2003. 

 

• Μέλος του ∆.Σ. του Ε' ΚΑΠΗ ∆ήµου Χανίων από τον Ιανουάριο 
του 2003. 

 

• Μέλος του Β' Παιδικού Σταθµού του ∆ήµου Χανίων από τον 
Ιανουάριο του 2003. 

 



• Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής 17ου και 29ου Νηπιαγωγείου από 
τον Ιανουάριο του 2003. 

 
Συνδικαλιστική ∆ράση  
 

• Εκπρόσωπος των υπαλλήλων Παιδικών Σταθµών για είκοσι 
χρόνια. 

 
Πολιτική ∆ράση 

 

• Από το 1963 οργανωµένη, ως φοιτήτρια, στην Ε.∆.Η.Ν. (Νεολαία 
της Ένωσης Κέντρου), ανήκει στη γενιά του ΑΝΕΝ∆ΟΤΟΥ. 

• Από το 1974 οργανωµένη στο ΠΑΣΟΚ. Έχει διατελέσει µέλος της 
Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Χανίων. Μέλος της ∆ιοίκησης του Ινστιτούτου 
Επιµόρφωσης, στο Νοµό Χανίων, µέχρι και σήµερα. 

• Πρόεδρος Παραρτήµατος Χανίων της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας 
(Ε.Γ.Ε.).  

 
∆ράσεις ως Πρόεδρος του Σωµατείου ΑµεΑ.  
 

• Το Σωµατείο Α.µε.Α Ν. Χανίων ιδρύθηκε το 2001 και είναι ένας 
πρωτοβάθµιος κοινωνικός – συνδικαλιστικός φορέας των ατόµων 
µε αναπηρία όλων των κατηγοριών. Αριθµεί περίπου 900 µέλη 
και εκπροσωπείται στην Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε 
Αναπηρία.(ΕΣΑµεΑ), καθώς και σε Οµοσπονδίες Νοµαρχιακού ή 
Περιφερειακού χαρακτήρα, επιτυγχάνοντας πολλούς στόχους 
που συσχετίζονται µε την αγορά εργασίας, την ενηµέρωση για 
την υπάρχουσα νοµοθεσία, την πληροφόρηση για την 
ασφαλιστική κάλυψη και την κάρτα στάθµευσης. Το Σωµατείο 
διοργανώνει επίσης ηµερίδες και εκποµπές – ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές- για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και 
παρεµβάσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για προσβασιµότητα και 
καλύτερες συνθήκες µετακίνησης των ατόµων µε αναπηρίες. 
Μεγάλη επιτυχία του Σωµατείου είναι το ότι, µε ενέργειες της 
Προέδρου του, απέκτησε επίσηµα δικό του «Λευκό Ταξί», το 
οποίο εξυπηρετεί άτοµα µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα.   

 

• Επιλογή δράσεων, ως Πρόεδρος του Σωµατείου ΑµεΑ:  
- Οργάνωση κύκλου εκδηλώσεων για την 3η ∆εκέµβρη, ηµέρα   
   ΑµΕΑ 

           - Ηµερίδα για την Παραολυµπιάδα 
           - Εκδηλώσεις σε συνεργασία µε την Πρωτοβάθµια και                
             ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και άλλους φορείς ΑµΕΑ στις 28 και  
              29 Ιανουαρίου 2003 µε αφορµή την άφιξη του Ευρωπαϊκού  
         Λεωφορείου για το έτος 2003 και συµµετοχή σε πολλά σεµινάρια-    
          ηµερίδες της ΕΣΑΕΑ. 
 

• Συµµετοχή στη Νοµαρχιακή Επιτροπή για το Πρόγραµµα 
Αµφιτρύων, πρόγραµµα φιλοξενίας 500 αθλητών, συνοδών και 



προπονητών των αγώνων Special Olympics, στην Αθήνα του 
2011.  

 
 
∆ράσεις ως Νηπιαγωγός - ∆ιευθύντρια Κρατικού Παιδικού Σταθµού και 
ως Πρόεδρος Συνοικιακού Συµβουλίου Νέας Χώρας.  
 

• Αγώνες για την ποιοτική αναβάθµιση του ρόλου των παιδικών 
σταθµών.  

• Εξεύρεση χώρου για την ανέγερση των Ε΄και ΣΤ΄ παιδικών 
σταθµών Χανίων. 

• Ίδρυση του παιδικού σταθµού Βάµου και εξεύρεση δωρεάν 
χώρου για την ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου.  

• Πρωτοστάτησε µαζί µε όλους τους φορείς για την 
µετεγκατάσταση της Α.Β.Ε.Α. (παλιά ρυπογόνα σαπωνοποιία).  

• Πρωτοστάτησε, µετέπειτα, ώστε να αγορασθεί ο χώρος από τη 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων και να είναι σήµερα σε θέση η 
χανιώτικη κοινωνία να χαίρεται ένα νέο σχολικό συγκρότηµα, 
Γυµνάσιο και Λύκειο.  

 
∆ράσεις ως µέλος του ∆.Σ. Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ν. 
Χανίων  
 

• Ανελλιπής συµµετοχή στα ∆ιοικητικά Συµβούλια και τις δράσεις 
του ∆. Συµβουλίου για την εύρυθµη λειτουργία του Ιδρύµατος.  

• Ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπεύθυνη για τον δεύτερο 
πυλώνα δράσης, που αφορά την εφαρµογή προγραµµάτων 
επαγγελµατικής κατάρτισης και κοινωνικής ένταξης ενηλίκων 
ατόµων (από 18 ετών και άνω) και των δύο φύλων που πάσχουν 
κυρίως από νοητική στέρηση και κινητική αναπηρία. Στο πλαίσιο 
αυτό, διετέλεσε και Πρόεδρος της Αστικής Εταιρείας στήριξης 
ΑµεΑ του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Χανίων. 

• Με πρότασή της λειτούργησε πρόγραµµα ηµερήσιας 
ανακούφισης οικογενειών και Α.µε.Α, δράση που εντάχθηκε 
µάλιστα στον οργανισµό του Ιδρύµατος. 

• Επίσης µε δική της πρόταση λειτούργησε κατάστηµα πώλησης 
των εργασιών των εκπαιδευόµενων στην πόλη των Χανίων, µε 
την συµµετοχή και των ίδιων των εκπαιδευόµενων.  

• Το Θεραπευτήριο, σε συνεργασία µε το Σωµατείο ΑµεΑ Ν. 
Χανίων, στο οποίο είναι Πρόεδρος, υλοποίησε το µέτρο 
«Ανάπτυξη και εφαρµογή δράσεων κοινωνικής ενσωµάτωσης και 
ένταξης στην απασχόληση Ατόµων µε Αναπηρίες», του 
επιχειρησιακού προγράµµατος «Υγεία – Πρόνοια 2000 – 2006». Η 
δράση πραγµατοποιήθηκε στο χώρο του Θεραπευτηρίου.  

 
∆ράσεις ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΠΕΣΥΠ Κρήτης.    
 



• Συµβολή στη θέσπιση κριτηρίων εισαγωγής των ασθενών στα 
Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων, βάσει των οποίων 
λειτουργούν τα θεραπευτήρια µέχρι και σήµερα.   

 
∆ράσεις ως µέλος της Ε.Σ.Α.µε.Α. 
 

• Εκπόνηση προγραµµάτων για την εφαρµογή του Προγράµµατος 
Ηµερήσια Φροντίδας Παιδιών µε Αναπηρία µε γυµναστή και 
µουσικό.    

 
∆ράσεις ως µέλος του ∆.Σ. των κατασκηνώσεων 
 

• Υπεύθυνη εξ ολοκλήρου για την εφαρµογή του προγράµµατος 
κατασκήνωσης των Α.µε.Α., ως εκπρόσωπος ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ.  

 
∆ράσεις ως µέλος των ∆οµών Ισότητας  
 

• Υπεύθυνη του Γραφείου NOW – Γυναίκα από το 1977.  
Η σύσταση του Γραφείου έγινε στο πλαίσιο του προγράµµατος της 
Περιφέρειας Κρήτης "ΑΡΙΑ∆ΝΗ". Πρωτοβουλίες για τη Στήριξη Γυναικών 
του άξονα NOW της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ το οποίο 
γραφείο συνέχισα να λειτουργώ και µετά τη λήξη του προγράµµατος 
πάντα αφιλοκερδώς. Οι αρµοδιότητές µου ήταν οι εξής:  
Συντονισµός ∆ράσεων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων 
Συµβουλευτική Γυναικών για θέµατα Απασχόλησης. 
Συλλογή και διάχυση πληροφόρησης για γυναικεία απασχόληση. 
Στα πλαίσια αυτά οργανώθηκαν και συντονίστηκαν οι παρακάτω 
δράσεις:  
- Σχεδιασµός και επιµέλεια εκτύπωσης ενηµερωτικών φυλλαδίων και 
έντυπου υλικού. 
- Οργάνωση και συντονισµό ηµερίδας µε θέµα: «Σύσταση, Οργάνωση 
και Λειτουργία Γυναικείων Συνεταιρισµών» Χανιά,∆ευτέρα 7 Ιουλίου 
1997. 
- Επιµέλεια έκδοσης πρακτικών της παραπάνω ηµερίδας σε εύχρηστο 
τεύχος που διανέµεται προς χρήση ενδιαφεροµένων 
 - Έκθεση προϊόντων γυναικείων συνεταιρισµών Νοµού Χανίων,    
Χανιά, 7 Ιουλίου 1997 ως 31 Ιουλίου 1997. 
- Οργάνωση και συντονισµό ηµερίδας µε θέµα: «Η συµµετοχή της 
Γυναίκας στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της 
υπαίθρου». Συνδιοργάνωση µε την Γενική Συνοµοσπονδία Αγροτικών 
Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕΣΑΣΕ). Χανιά, Κυριακή 19 Οκτώβρη 1997. 
- Έκθεση φωτογραφίας για την Ελληνίδα Αγρότισσα. Χανιά 15 
Οκτωβρίου 1997 έως 15 Νοεµβρίου 1997. 
-Οργάνωση – Συζήτηση στρογγυλού τραπεζιού µε θέµα: « Η συµµετοχή 
της Γυναίκας στα κέντρα λήψης αποφάσεων» κατά τη διάρκεια 
εκδηλώσεων για την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας. 
-Οργάνωση και συντονισµός ηµερίδας µε θέµα: «Γυναίκες 
Επιχειρηµατίες: Προοπτικές για το µέλλον» µε τη συµµετοχή του 
Επιµελητηρίου Ηρακλείου και της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εµπόρων 
Βιοτεχνών Επαγγελµατιών Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ). 



 

• Ηµερίδες και Εκθέσεις µε έργα Χανιωτισσών Καλλιτεχνών µε 
αφορµή την Ηµέρα της Γυναίκας 8 Μαρτίου.  

Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και µε την καθοδήγησή της 
δηµιουργήθηκαν:  
Α. Ο Σύλλογος Χανιωτισσών ∆ηµιουργών «ΙΡΙΣ» 

       Β. Ο Όµιλος Φίλων της Τέχνης 
       Γ. Ο Σύνδεσµος Γυναικών Επιχειρηµατιών Κρήτης σε συνεργασία 
      µε το Επιµελητήριο Ηρακλείου. 
 

• Συµβολή στην υλοποίηση του Μέτρου 5.3. «Ολοκληρωµένες 
Παρεµβάσεις υπέρ των Γυναικών» - Επιµόρφωση και κατάρτιση 
ανέργων γυναικών για την εξεύρεση εργασίας ή τη δηµιουργία 
δικών τους επιχειρήσεων.  

 

• Συµβολή στη δηµιουργία 3 γυναικείων συνεταιρισµών, σε 
συνεργασία µε τον Ο.Α.∆Υ.Κ και ουσιαστική στήριξη των ήδη 
υπαρχόντων.  

 

• Από το 2000, στηρίζει µε συγκεκριµένες ενέργειες κακοποιηµένες 
γυναίκες ενώ παλεύει ως µελλοντικό στόχο τη δηµιουργία 
ξενώνα για τις γυναίκες αυτές στην πόλη µας.  

 

• Συµβολή σε εκδηλώσεις και συνέδρια ως οµιλήτρια και 
διοργανώτρια:  

 
-Προγράµµατα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων µε θέµα «Γυναικεία 
Επιχειρηµατικότητα» 
-Ηµερίδα για τις Αγρότισσες σε συνεργασία µε την ΓΕΣΑΣΕ. 
-Σε συνεργασία µε το Επιµελητήριο Ηρακλείου: 
1. Ηµερίδα στα Λιβάδια Ρεθύµνου 
2. Ηµερίδα στο ∆ήµο Νίκου Καζαντζάκη 
3. Ηµερίδα στους Βόρους Ηρακλείου, σχετικές µε την Γυναικεία 
Επιχειρηµατικότητα όπως επίσης και στη Σητεία σε ηµερίδα της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου. 
-Επίσης σε ηµερίδα της Ένωσης Γυναικών Κρήτης εκπροσωπώντας 
την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων που αφορούσε τη Γαύδο και την 
ανάπτυξή της.  
-Αλλοδαπή Γυναίκα 
-Η Γυναίκα Επιχειρηµατίας 
-Η Γυναίκα στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 
-Οργάνωση και Λειτουργία Γυναικείων Συνεταιρισµών 
-Γυναικείοι Συνεταιρισµοί: Λαϊκός Πολιτισµός και Παράδοση 
-Η Βία στην Οικογένεια τον Νοέµβρη του 2000 µε τη συµµετοχή της 
Γενικής Γραµµατέας Ισότητας κ. Έφης Μπέκου 
 

• Βραβεύσεις ξεχωριστών Γυναικών µε σκοπό την απόδοση τιµής 
στα πρόσωπά τους, αλλά και την ανάδειξή τους ως παραδείγµατα 
προς µίµηση για την κοινωνία µας.  



 
1996: Αλκυόνη Παπαδάκη, Βικτωρία Θεοδώρου, Μάρω ∆ούκα 
1997: Ανώνυµη Ερυθροσταυρίτισσα, ∆ασκάλα, Αγρότισσα, Μητέρα   
παιδιού µε αναπηρία, Γυναίκα της Αντίστασης.  
1998: Γυναίκα της Γαύδου, Αλέκα Μαρκογιαννάκη 
2000: Αθλήτριες που διακρίθηκαν σε Ευρωπαϊκές διοργανώσεις ή 
πήραν πρώτες θέσεις την προηγούµενη χρονιά σε Πανελλήνια 
Πρωταθλήµατα.  
2001: Βράβευση 6 γυναικών καλλιτεχνών που συµµετείχαν στη 
Βαλκανική Έκθεση της UNESCO στη Θεσσαλονίκη και της ∆ασκάλας 
της Κρητικής Φορεσιάς.  
2002: Βράβευση του Γυναικείου Τµήµατος της Χορωδίας Χανίων.   

 
 
∆ράσεις για Γαύδο 
 

• Για 10 περίπου χρόνια και σε συνεργασία µε την Ένωση 
Γυναικών Κρήτης, πρωτοστατεί σε υλοποίηση έργων και 
εκδηλώσεις προβολής του ακριτικού µας νησιού, της Γαύδου. 
Παρουσιάσεις βιβλίων για τη Γαύδο, συµµετοχή στην επίσκεψη 
των γυναικών της Γαύδου στις Βρυξέλλες, σύσταση γυναικείου 
συνεταιρισµού στη Γαύδο, είναι µερικές από τις δράσεις αυτές.  

 
 
 
Επιµέλεια έκδοσης βιβλίων & εντύπων 
 

• «Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τους Ανάπηρους – Ιστορία – Εξέλιξη – 
Προοπτικές» - βιβλίο  

• Ηµερολόγιο και Ευρετήριο – Οδηγός Προνοιακών ∆οµών – 
Πρόγραµµα «∆ράσεις Κοινωνικής Ενσωµάτωσης & Ένταξης στην 
απασχόληση ατόµων µε Αναπηρία του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια 
2000-2006», Μέτρο 3.2  

• Έντυπο ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τις θέσεις 
στάθµευσης των Α.µε.Α.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ραστηριότητες στα Συµβούλια που συµµετέχω 
 
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων 
Συµµετείχα ανελλιπώς στα ∆ιοικητικά Συµβούλια και τις λειτουργίες του 
∆.Σ. για την εύρυθµη λειτουργία του Ιδρύµατος. Εκ µέρους του ∆.Σ. 
ασχολούµαι ιδιαίτερα µε ότι αφορά τα παιδιά του Προγράµµατος και 
διατέλεσα Πρόεδρος της Αστικής Εταιρείας Στήριξης Ατόµων µε Ειδικές 
Ανάγκες του Θ.Χ.Π.Χ. 
Μετά από πρότασή µου στο ∆.Σ. λειτούργησε πρόγραµµα ηµερήσιας 
ανακούφισης Οικογενειών και ΑµΕΑ ενταγµένο στον Οργανισµό. Όπως 
επίσης και κατάστηµα πώλησης των κατασκευών των παιδιών.  
 
Ως Νηπιαγωγός και ∆ιευθύντρια Β' Κρατικού Παιδικού Σταθµού Χανίων 
αγωνίστηκα όχι µόνο για την ποιοτική αναβάθµιση του ρόλου των 
παιδικών σταθµών αλλά βρήκα και οικόπεδο ώστε να χτιστούν ο Ε' και 
ο Β' Κρατικοί Παιδικοί Σταθµοί Χανίων. Επίσης αποσπάστηκα για 1 
χρόνο και ίδρυσα τον Παιδικό Σταθµό Βάµου και βρήκα δωρεάν 
οικόπεδο να χτιστεί ιδιόκτητο κτίριο.  
 
 Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων 
Ως Νοµαρχιακή Σύµβουλος διετέλεσα υπεύθυνη Γραφείου NOW - 
Γυναίκα από το 1997. Η σύσταση του Γραφείου έγινε στο πλαίσιο του 
προγράµµατος της Περιφέρειας Κρήτης "ΑΡΙΑ∆ΝΗ". Πρωτοβουλίες για 
τη Στήριξη Γυναικών του άξονα NOW της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ το οποίο γραφείο συνέχισα να λειτουργώ και µετά τη 



λήξη του προγράµµατος πάντα αφιλοκερδώς. Οι αρµοδιότητές µου ήταν 
οι εξής:  
1. Συντονισµός ∆ράσεων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων 
2. Συµβουλευτική Γυναικών για θέµατα Απασχόλησης. 
3. Συλλογή και διάχυση πληροφόρησης για γυναικεία απασχόληση. 
Στα πλαίσια αυτά οργανώθηκαν και συντονίστηκαν οι παρακάτω 
δράσεις:  

• Σχεδιασµός και επιµέλεια εκτύπωσης ενηµερωτικών φυλλαδίων 
και έντυπου υλικού. 

• Οργάνωση και συντονισµό ηµερίδας µε θέµα: «Σύσταση, 
Οργάνωση και Λειτουργία Γυναικείων Συνεταιρισµών» Χανιά, 
∆ευτέρα 7 Ιουλίου 1997. 

• Επιµέλεια έκδοσης πρακτικών της παραπάνω ηµερίδας σε 
εύχρηστο τεύχος που διανέµεται προς χρήση ενδιαφεροµένων. 

• Έκθεση προϊόντων γυναικείων συνεταιρισµών Νοµού Χανίων, 
Χανιά, 7 Ιουλίου 1997 ως 31 Ιουλίου 1997. 

• Οργάνωση και συντονισµό ηµερίδας µε θέµα: «Η συµµετοχή της 
Γυναίκας στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της 
υπαίθρου». Συνδιοργάνωση µε την Γενική Συνοµοσπονδία 
Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕΣΑΣΕ). Χανιά, Κυριακή 19 
Οκτώβρη 1997. 

• Έκθεση φωτογραφίας για την Ελληνίδα Αγρότισσα. Χανιά 15 
Οκτωβρίου 1997 έως 15 Νοεµβρίου 1997. 

• Οργάνωση – Συζήτηση στρογγυλού τραπεζιού µε θέµα: « Η 
συµµετοχή της Γυναίκας στα κέντρα λήψης αποφάσεων» κατά τη 
διάρκεια εκδηλώσεων για την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας. 

• Οργάνωση και συντονισµός ηµερίδας µε θέµα: «Γυναίκες 
Επιχειρηµατίες: Προοπτικές για το µέλλον» µε τη συµµετοχή του 
Επιµελητηρίου Ηρακλείου και της Γενικής Συνοµοσπονδίας 
Εµπόρων Βιοτεχνών Επαγγελµατιών Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ). 

 
Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Χανίων για το συντονισµό επιχειρήσεων που συµµετείχαν υπό την 
αιγίδα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων σε ∆ιεθνείς Εκθέσεις 
όπως στην 64η ∆ιεθνή Έκθεση στην Ρέιµς, στην Γαλλία, στην 14η ∆ιεθνή 
Έκθεση AGROTIKA, στη Θεσσαλονίκη στην Έκθεση Τροφίµων και 
Ποτών που γίνεται στην Αθήνα καθώς και Εκθέσεις Προϊόντων των 
Γυναικείων Συνεταιρισµών στα Χανιά από το 1996 έως και το 2002. 
 
 ∆ράσεις και ∆οµές ως Πρόεδρος Νοµαρχιακής Επιτροπής Ισότητας 
Ηµερίδες και Εκθέσεις µε έργα Χανιωτισσών Καλλιτεχνών µε αφορµή 
την Ηµέρα της Γυναίκας 8 Μαρτίου. Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και 
µε την καθοδήγησή µου δηµιουργήθηκαν: 
Α. Ο Σύλλογος Χανιωτισσών ∆ηµιουργών «ΙΡΙΣ» 
Β. Ο Όµιλος Φίλων της Τέχνης 
Γ. Ο Σύνδεσµος Γυναικών Επιχειρηµατιών Κρήτης σε συνεργασία µε το 
Επιµελητήριο Ηρακλείου. 
Επίσης ως υπεύθυνη των Γυναικείων Συνεταιρισµών βοήθησα στην 
Ίδρυση 2 νέων συνεταιρισµών αλλά και στην στήριξη των ήδη 
υπαρχόντων στο Νοµό Χανίων. 



Όπως επίσης σε συνεργασία µε το Επιµελητήριο Ηρακλείου ιδρύσαµε 
πιλοτικά τον Γ.Σ. Κρουσώνα «Η Κρουσανιώτισσα». 
 
Συµµετοχή σε οµάδες Οµιλητών 
Προγράµµατα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων µε θέµα «Γυναικεία 
Επιχειρηµατικότητα» 
Ηµερίδα για τις Αγρότισσες σε συνεργασία µε την ΓΕΣΑΣΕ. 
Σε συνεργασία µε το Επιµελητήριο Ηρακλείου: 
1. Ηµερίδα στα Λιβάδια Ρεθύµνου 
2. Ηµερίδα στο ∆ήµο Νίκου Καζαντζάκη 
3. Ηµερίδα στους Βόρους Ηρακλείου, σχετικές µε την Γυναικεία 
Επιχειρηµατικότητα όπως επίσης και στη Σητεία σε ηµερίδα της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου. 
Επίσης σε ηµερίδα της Ένωσης Γυναικών Κρήτης εκπροσωπώντας την 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων που αφορούσε τη Γαύδο και την 
ανάπτυξή της. 
 
 ∆ιοργάνωση Ηµερίδων 
Αλλοδαπή Γυναίκα 
Η Γυναίκα Επιχειρηµατίας 
Η Γυναίκα στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 
Οργάνωση και Λειτουργία Γυναικείων Συνεταιρισµών 
Γυναικείοι Συνεταιρισµοί: Λαϊκός Πολιτισµός και Παράδοση 
Η Βία στην Οικογένεια τον Νοέµβρη του 2000 µε τη συµµετοχή της 
Γενικής Γραµµατέας Ισότητας κ. Έφης Μπέκου. Από τότε λειτουργώ 
στην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Γραφείο για την κακοποιηµένη 
γυναίκα µε στόχο τη δηµιουργία ξενώνα και πολλές άλλες ηµερίδες. 
 
 Ως πρόεδρος του Σωµατείου Ατόµων µε Αναπηρία Νοµού Χανίων 
Συµµετείχα επίσης σε πολλά σεµινάρια- ηµερίδες της Γενικής 
Γραµµατείας Ισότητας και σε συνέδρια εκλεγµένων γυναικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Αγαπώ πολύ τον Προνοιακό χώρο. 

Η όλη πορεία µου στρέφεται γύρω από αυτόν. Από το 1994 που είµαι 

µέλος του ∆.Σ. του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων παρακολουθώ 

και συµµετέχω ενεργά στην ανοδική του πορεία και οφείλω να τονίσω 

ότι τόσο η ∆ιεύθυνση όσο και το προσωπικό και το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο συνεργαζόµεθα αρµονικώς. 

Με την οικονοµική βοήθεια της Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Κρήτης 

το Θεραπευτήριο λειτουργεί πιλοτικά µε υποδειγµατικό τρόπο 

υλοποίησης προγραµµάτων. 

Αισθάνοµαι ότι αυτό το έργο πρέπει να συνεχιστεί και να αναπτυχθεί 

περισσότερο, τώρα µάλιστα µε την υλοποίηση του νέου νόµου και 

επιθυµώ να συµβάλλω περαιτέρω µε τις µικρές µου δυνάµεις. 

 

 

 
 
 
 

Ευχαριστώ 
 
 
 
 
 
 

Αµαλία Μπασιά 

Πρόεδρος Σωµατείου ΑµΕΑ Χανίων 

∆ηµοτική Σύµβουλος Χανίων 

 

 

 

 

Στηρίξαµε τους Γυναικείους Συνεταιρισµούς και δηµιουργήσαµε 2 Νέους. 
 



1.του Αγροτικού Συνεταιρισµού Γυναικών Βουλγάρω ' Πρόοδος και 
Αλληλεγγύη " το 1995 
2. του Αγροτικού Συνεταιρισµού Γυναικών Καράνου "Η Αγρότισσα" το 
1995 

( βλέπε σχετική φωτοτυπία) 
 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 
 

1996 
Αλκυόνη Παπαδάκη 
Βικτωρία Θεοδώρου 
Νανά ∆ούκα 
 
1997 
Ανώνυµη Ερυθροσταυρίτισσα, δασκάλα, αγρότισσα, µητέρα παιδιού 
µε ειδικές ανάγκες, γυναίκα της Αντίστασης. 
 
1998 
Γυναίκα της Γαύδου 
Αλέκα Μαρκογιαννάκη 
 
2000 
Αθλήτριες που διακρίθηκαν σε Ευρωπαϊκές διοργανώσεις ή πήραν 
πρώτες θέσεις την προηγούµενη χρονιά σε Πανελλήνια 
Πρωταθλήµατα 
 
2001 
Βράβευση 6 γυναικών καλλιτεχνών που συµµετείχαν στη Βαλκανική 
Έκθεση της UNESCO στη Θεσσαλονίκη και της δασκάλας της 
Κρητικής Φορεσιάς 
 
2002 
Χορωδία Χανίων ( Γυναικείο Τµήµα) 
 
Από 1-1-2003 είµαι πλέον ∆ηµοτική Σύµβουλος Χανίων και 
εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων ( ΤΕ∆Κ) 
στη Ν.Ε.Ι. Χανίων 
Στόχος µου ως µέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας που 
συνεχίζω και για το 2003 να είµαι µέλος είναι να λειτουργήσουν τα 
Γραφεία Ισότητας σε όλους τους ∆ήµους αλλά και ιδιαίτερα στο 
∆ήµο Χανίων Γραφείο Στήριξης κακοποιηµένης γυναίκας και παιδιού 
αλλά και ξενώνας. 
Είµαστε Νοµός µε αρκετούς οικονοµικούς µετανάστες που 
αντιµετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήµατα, υπάρχει όµως 
πρόβληµα και στις ελληνικές οικογένειες. 
Επίσης είναι απαραίτητη η επιµόρφωση των γυναικών που έχουν 
εκλεγεί στα ∆ηµοτικά Συµβούλια Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' 

 


