
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Εσένα ποια είναι η στάση σου απέναντι στην Ισότητα;»

Η ΣΤΑ.ΣΥ και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» ενώνουν τις

δυνάμεις τους και δημιουργούν για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας μία καμπάνια

αφύπνισης σε θέματα που εστιάζουν στην ισότητα των φύλων.

Η καμπάνια που θα φιλοξενηθεί στις γραμμές Μ2 και Μ3 του μετρό από τις 5 Μαρτίου και για

δύο εβδομάδες, παρακινεί το κοινό να συμμετέχει στη συζήτηση που υπάρχει γύρω από την

έμφυλη βία, την αυτοδιάθεση του σώματος, το ροζ φόρο, το μισθολογικό χάσμα, την ελλιπή

εκπροσώπηση των γυναικών και των θηλυκοτήτων σε θέσεις λήψης αποφάσεων, καθώς και

να αντιληφθεί ποια ήταν η στάση της κοινωνίας μέχρι κάποιες δεκαετίες πριν απέναντι στις

γυναίκες και τα δικαιώματά τους.

Για τη ΣΤΑΣΥ η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας

και της στρατηγικής της. Το Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Πολιτιστικής Κληρονομιάς

της ΣΤΑΣΥ αντιλαμβάνεται την ευθύνη που του αναλογεί απέναντι στην κοινωνία, τους πολίτες

και το περιβάλλον, επεκτείνοντας διαρκώς την δράση του, υλοποιώντας νέες ιδέες και

συνάπτοντας συνεργασίες με σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων με το επιβατικό κοινό,

αλλά και με το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας.

Οι «ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» ιδρύθηκαν το 2019 σαν την πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα

διάδρασης γυναικών στην Ελλάδα και σήμερα είναι μία αστική μη κερδοσκοπική επιχείρηση,

στόχος της οποίας είναι η ενδυνάμωση των γυναικών μέσα από τη συμμετοχή τους στη

δημιουργία δράσεων που έχουν θετικό αντίκτυπο στις ίδιες και στην κοινωνία. Μέσα σε τρία

χρόνια η κοινότητα των Υπέροχων Γυναικών αριθμεί περισσότερες από 188.000 χιλιάδες

γυναίκες ως μέλη, ενώ έχει βραβευτεί με το GREEK INTERNATIONAL WOMEN AWARDS στην

κατηγορία Kοινωνικής Υπευθυνότητας, με το UK Alumni Awards in Social Action και έχει

συμπεριληφθεί στη λίστα EUclid Network της Ε.Ε. στις Top 100 Women Social Enterprises.

Την καμπάνια δημιούργησε η marketing agency The Creatives.

https://thecreatives.gr/


Μάθετε περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω links.

Instragram: @yperoxes.gynaikes
Facebook: Υπέροχες Γυναίκες
TikTok: @yperoxes.gynaikes
LinkedIn: @ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
www.yperoxesgynaikes.com

Instragram: @stasysa.gr
Youtube: Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ)
www.stasy.gr

https://www.instagram.com/yperoxes.gynaikes/?hl=en
https://www.facebook.com/yperoxes.gynaikes/
https://www.tiktok.com/@yperoxes.gynaikes
https://www.linkedin.com/company/greatwomen
http://www.yperoxesgynaikes.com/
https://www.instagram.com/stasysa.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCVHpbHn96FjWIuZgD_Viwng/featured
https://www.stasy.gr/

