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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα και βασικό στόχο κάθε 

σύγχρονης δηµοκρατικής χώρας. Όραµά µας είναι µια κοινωνία στην οποία άνδρες και 

γυναίκες µοιράζονται εξίσου τα αγαθά, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα, στην εργασία, 

στην πολιτική, στην εξουσία, στον ελεύθερο χρόνο, στη φροντίδα, στην οικογένεια και στην 

προσωπική ζωή. Μια κοινωνία όπου άνδρες και γυναίκες αποφασίζουν τι θα σπουδάσουν, µε 

τι θα απασχοληθούν, πόσα παιδιά θα κάνουν, αν θα ασχοληθούν µε τα κοινά, χωρίς το βάρος 

των στερεοτύπων του φύλου που προδιαγράφει επαγγέλµατα, αµοιβές, καθήκοντα και 

απολαβές, αλλά και ολόκληρη τη δραστηριότητα της καθηµερινής ζωής.  

 

Σήµερα, οι άνισες συνθήκες ζωής και εργασίας των ανδρών και των γυναικών επιδεινώνονται 

εξαιτίας της σοβαρής οικονοµικής κρίσης σε παγκόσµιο και εθνικό επίπεδο. Πιστεύω ότι σε 

περιόδους κρίσης η αρχή της ισότητας των φύλων δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική 

συνιστώσα της αναπτυξιακής, κοινωνικής και πολιτιστικής πολιτικής µε την οποία επιχειρείται 

η διέξοδος από την κρίση.  

 

Η κρίση πλήττει πάντοτε περισσότερο τις αδύναµες οµάδες του πληθυσµού, στις οποίες οι 

γυναίκες υπερεκπροσωπούνται. Μεγάλες κατηγορίες γυναικών αντιµετωπίζουν πολλαπλές 

διακρίσεις, όταν οι διακρίσεις λόγω φύλου διαπλέκονται µε και ισχυροποιούνται από 

διακρίσεις που οφείλονται σε µορφές κοινωνικής ανισότητας (κοινωνική τάξη, εθνική 

καταγωγή, αναπηρία, ηλικία, σεξουαλικές προτιµήσεις, αποµακρυσµένος τόπος διαµονής 

κ.λπ.). Οι άνεργες, οι µετανάστριες, οι νέες, οι µονογονείς, οι γυναίκες µε αναπηρίες, οι 

γυναίκες των εθνικών και θρησκευτικών µειονοτήτων, οι Ροµά και οι γυναίκες των νησιωτικών 

και ορεινών περιοχών αποτελούν οµάδες γυναικών, οι οποίες είναι περισσότερο ευάλωτες, 

όχι µόνο στις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης, αλλά και στην άσκηση ανδρικής βίας σε όλες 

τις µορφές της. Θεωρώ ότι είναι πλέον αναγκαιότητα οι δηµόσιες παρεµβάσεις να θέσουν σε 

απόλυτη προτεραιότητα αυτές τις κατηγορίες των γυναικών.  

 

Με γνώµονα αφενός τον κυβερνητικό προσανατολισµό στην παροχή υπηρεσιών στους 

πολίτες, άνδρες και γυναίκες, όλης της χώρας, και αφετέρου τις διαπιστώσεις των 

φεµινιστικών αναλύσεων για τις δηµόσιες πολιτικές, σχεδιάσαµε το παρόν «Εθνικό 

Πρόγραµµα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013».  
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Το Πρόγραµµα έχει εθνική εµβέλεια, εφόσον οι δράσεις του επεκτείνονται σε όλες τις 

Περιφέρειες της χώρας και αφορούν σε ευρύ φάσµα δηµόσιων πολιτικών σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο.  

 

Στο πλαίσιο της καλής διακυβέρνησης µε διαφάνεια και λογοδοσία προηγήθηκε εκτεταµένη 

διαβούλευση µε τις γυναικείες οργανώσεις, τα τµήµατα γυναικών όλων των κοινοβουλευτικών 

κοµµάτων και όλες τις προηγούµενες Γενικές Γραµµατείς Ισότητας των Φύλων. Η αποτίµηση 

των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος θα γίνεται συστηµατικά, σε ετήσια βάση.  

 

Το Πρόγραµµα δεν αποτελεί απλή διακήρυξη προθέσεων, αλλά ένα σύνολο έργων που 

σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται από τα στελέχη της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) µε 

εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).  

 

Όλες και όλοι που εργαζόµαστε στην ΓΓΙΦ θα είµαστε ικανοποιηµένες/οι αν στο τέλος αυτού 

του Προγράµµατος έχει προχωρήσει ένα βήµα η ισότητα των φύλων στη χώρα µας. Αν το 

επόµενο Πρόγραµµα που θα ξεκινήσει το 2013 βρει καλό έδαφος να κτίσει παραπέρα.   

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

Οκτώβριος 2010 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ   

 

Γυναίκες και άνδρες εξακολουθούν να βιώνουν άνισες συνθήκες και έµφυλες διακρίσεις σε 

όλους τους τοµείς της ζωής σε όλο τον κόσµο. Οι διακρίσεις αυτές δηµιουργούνται από 

έντονους έµφυλους διαχωρισµούς στην απασχόληση, στην οικογένεια, στην πολιτική, στην 

οικονοµία, που παραµένουν και διαιωνίζονται, καθώς βασίζονται στην αποδοχή ισχυρών 

πρότυπων ρόλων, η οποία εκφράζεται απροκάλυπτα ή κεκαλυµµένα, συνειδητά ή 

υποσυνείδητα σε όλους τους τοµείς των σύγχρονων κοινωνιών.  

 

Η ισότητα των φύλων αποτελεί αντικείµενο διακριτής δηµόσιας πολιτικής σε διεθνές και 

ευρωπαϊκό επίπεδο από τη δεκαετία του 1970 και στην Ελλάδα από το 1981. Για την 

καταπολέµηση των έµφυλων διακρίσεων δραστηριοποιούνται όλοι οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί 

οργανισµοί:  

• O Οργανισµός Ηνωµένος Εθνών (ΟΗΕ) έχει ανακηρύξει τη διασφάλιση των 

δικαιωµάτων των γυναικών σε προτεραιότητα της χιλιετίας, ενώ συνεχίζει τις προσπάθειές 

του για την εφαρµογή της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την καταπολέµηση των διακρίσεων σε 

βάρος των γυναικών (CEDAW) σε όλες τις χώρες.  

• H Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να δεσµεύει τα κράτη µέλη στο στόχο της ισότητας των 

φύλων και η Συνθήκη της ΕΕ περιλαµβάνει την ισότητα των φύλων ως πρωταρχικό στόχο 

της Ένωσης.  

• Tο Συµβούλιο της Ευρώπης έχει δώσει προτεραιότητα στην καταπολέµηση της βίας 

κατά των γυναικών σε συνέχεια της ενεργοποίησής του σε άλλους τοµείς της ισότητας. 

 

Στην Ελλάδα από το 1981 µέχρι σήµερα αναπτύχθηκαν σηµαντικές πολιτικές ισότητας των 

φύλων στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στην 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, ενώ παράλληλα αναθεωρήθηκε η νοµοθεσία µε 

γνώµονα την προσαρµογή της στη συνταγµατική αρχή της ισότητας των φύλων. Σήµερα, το 

Ελληνικό Σύνταγµα αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της Πολιτείας να πάρει µέτρα για την 

προώθηση της ουσιαστικής ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών µεριµνώντας «για την άρση 

των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη ιδίως σε βάρος των γυναικών» (Άρθρο 116 του 

Συντάγµατος, παρ. 2). 
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Μέχρι πρόσφατα οι περισσότερες παρεµβάσεις αντιµετώπιζαν τις γυναίκες ως ειδική 

κοινωνική κατηγορία που υφίσταται διακρίσεις λόγω φύλου. ∆εν ανέδειξαν επαρκώς το 

γεγονός ότι το κυρίαρχο πρότυπο των έµφυλων σχέσεων διαπερνά οριζόντια όλους τους 

τοµείς της κοινωνίας και διαµορφώνει τις συνθήκες ζωής και εργασίας τόσο των γυναικών όσο 

και των ανδρών. Οι θέσεις των ανδρών και των γυναικών βρίσκονται σε συνεχή 

διαπραγµάτευση και ως εκ τούτου οι θεσµικές παρεµβάσεις της Πολιτείας πρέπει να 

προσαρµόζονται στο διαρκώς µεταβαλλόµενο πλαίσιο των προτύπων φύλου, προκειµένου να 

βελτιώσουν τη θέση των γυναικών σε συγκεκριµένες κοινωνικές συνθήκες.  

 

Η σηµερινή κυβέρνηση έθεσε ως στόχο τη βελτίωση της καθηµερινής ζωής των γυναικών και 

των ανδρών και η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) εργάζεται για την εξάλειψη 

των έµφυλων διακρίσεων και την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους 

τοµείς της κοινωνίας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ «Κατάλογος εργαζοµένων στην ΓΓΙΦ»).   

 

Το παρόν Εθνικό Πρόγραµµα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013 σχεδιάστηκε 

µε γνώµονα τέσσερις στρατηγικούς στόχους:  

• Την προάσπιση των δικαιωµάτων όλων των γυναικών µέσω της προώθησης της 

ισότητας των φύλων και του προσανατολισµού των παρεµβάσεων στις οµάδες 

γυναικών µε πολλαπλές διακρίσεις.  

• Την πρόληψη και καταπολέµηση όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών. 

• Τη στήριξη της απασχόλησης των γυναικών και της οικονοµικής τους αυτοτέλειας.  

• Την αξιοποίηση της πολιτιστικής δηµιουργίας για την ανάδειξη του στόχου της 

ισότητας των φύλων.  

 

Στο σχεδιασµό του Προγράµµατος εφαρµόστηκαν µέθοδοι και καλές πρακτικές των διεθνών 

και ευρωπαϊκών οργανισµών σύµφωνα µε τις οποίες απαιτείται να αναπτυχθούν ταυτόχρονα:  

• εξειδικευµένες πολιτικές ισότητας που απευθύνονται σε γυναίκες ή άνδρες στους 

τοµείς που υποεκπροσωπούνται,   

• οριζόντιες παρεµβάσεις σε όλο το εύρος της δηµόσιας πολιτικής, ώστε να 

αντιµετωπιστούν οι έµφυλες διακρίσεις σε κάθε πεδίο άσκησης πολιτικής.   
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Η διπλή αυτή κατεύθυνση των παρεµβάσεων αποτελεί τη διεθνώς εφαρµοζόµενη στρατηγική 

για την προώθηση της ισότητας των φύλων από το 1995 (Πλατφόρµα του Πεκίνου του ΟΗΕ 

και Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το gender mainstreaming).  

 

Το Πρόγραµµα περιλαµβάνει µέτρα όπως: η βελτίωση, ενίσχυση και εφαρµογή της 

νοµοθεσίας, η ανάπτυξη θετικών δράσεων για ορισµένες οµάδες γυναικών, η ένταξη της 

ισότητας στις δηµόσιες πολιτικές περιλαµβανοµένης και της δηµοσιονοµικής πολιτικής, η 

ενίσχυση των διοικητικών µηχανισµών, η ενδυνάµωση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών 

και των γυναικείων οργανώσεων, καθώς επίσης και η οργάνωση εκστρατειών 

ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης µε στόχο την πρόληψη και την αλλαγή των 

στερεότυπων ρόλων των γυναικών και των ανδρών.  

 

Κεντρικό χρηµατοδοτικό πλαίσιο των πολιτικών αποτελεί το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΠ) «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση». 

 

Το Πρόγραµµα συνδέεται µε την επιστηµονική κοινότητα, την έρευνα και τις σπουδές φύλου 

(gender studies), καθώς επίσης και µε την κοινωνία των πολιτών, τις γυναικείες και 

φεµινιστικές οργανώσεις, ώστε να αξιοποιεί τα αποτελέσµατα της επιστηµονικής γνώσης στα 

θέµατα φύλου, καθώς και την εµπειρία των ενεργών πολιτών.  

 

Η διαρκής διαβούλευση και λογοδοσία, ιδιαίτερα σηµαντική διαδικασία για τη βελτίωση της 

ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των πολιτικών, απαιτεί την ενίσχυση των θεσµών 

παραγωγής, εφαρµογής και παρακολούθησης των πολιτικών ισότητας των φύλων. 

Προκειµένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία στην υλοποίηση του παρόντος 

Προγράµµατος θα πραγµατοποιείται αναλυτική αποτίµηση της επίτευξης των στόχων και της 

αποτελεσµατικότητας των δράσεων, η οποία θα αποτυπώνεται σε συστηµατικές Ετήσιες 

Απολογιστικές Εκθέσεις. Η συνεχής και συστηµατική διαβούλευση µε την κοινωνία των 

πολιτών σχετικά µε την εφαρµογή του Προγράµµατος θα υποστηρίζεται από Όργανα και 

∆οµές µε τα οποία συντονίζεται η δράση όλων των συναρµόδιων κυβερνητικών φορέων.  

Το Πρόγραµµα διαρθρώνεται σε τρεις πυλώνες που περιλαµβάνουν αντίστοιχα:  

α) τις προτεινόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις που βελτιώνουν το οικογενειακό δίκαιο, 

αναµορφώνουν και ενισχύουν τους νόµους για τη βία και εισάγουν νέες διατάξεις µε 

στόχο την ουσιαστική ισότητα των φύλων,  
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β) τις εξειδικευµένες πολιτικές για την ισότητα των φύλων της ΓΓΙΦ (παρεµβάσεις σε 

επιλεγµένα θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής και δηµιουργία θεσµών, δοµών και 

οργάνων παραγωγής πολιτικής), και  

γ) τις παρεµβάσεις των άλλων Υπουργείων και δηµόσιων φορέων µε τις οποίες εντάσσουν την 

ισότητα των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές (gender mainstreaming).  
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  

 

Η νοµική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων και των θεµελιωδών δικαιωµάτων των 

γυναικών είναι αναγκαία για τη θωράκιση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος απέναντι στις 

άµεσες και έµµεσες διακρίσεις, καθώς και για την αντιµετώπιση των πρακτικών που 

παραβιάζουν την αρχή της ισότητας των φύλων και προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των 

γυναικών.  

 

Για την επεξεργασία διατάξεων που θα βελτιώσουν και ενισχύσουν την ισχύουσα νοµοθεσία 

συστάθηκαν Νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές, οι οποίες θα προτείνουν νοµοθετικές 

παρεµβάσεις µε στόχο: α) τη βελτίωση του οικογενειακού δικαίου, β) την αντιµετώπιση της 

βίας κατά των γυναικών, και γ) την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων (βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ «Ειδικές Νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές»). Οι Επιτροπές λαµβάνουν 

υπόψη τις διατυπωµένες θέσεις των γυναικείων οργανώσεων, τις διατάξεις των πρόσφατων 

∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Συµβάσεων και άλλων επίσηµων κειµένων (ΟΗΕ, Συµβούλιο της 

Ευρώπης, ΕΕ), καθώς επίσης και τους νόµους άλλων Ευρωπαϊκών κρατών, όπως είναι οι 

Ισπανικοί Νόµοι: α) «Οργανικός Νόµος για ολοκληρωµένα µέτρα προστασίας από την έµφυλη 

βία» (2004), και β) «Οργανικός Νόµος για την ουσιαστική ισότητα µεταξύ ανδρών και 

γυναικών» (2007).  

 

Για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της νοµοθεσίας χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά 

εργαλεία, όπως είναι:   

• η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την ισότητα των φύλων (ΕΡΓΟ 1),   

• ο εκ των προτέρων συστηµατικός έλεγχος των επιπτώσεων στα φύλα (gender 

impact assessment) των νέων νοµοσχεδίων, όπως προβλέπεται στο Έργο της ΓΓΙΦ 

που αφορά στην ένταξη της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές (ΕΡΓΟ 2),   

• η συνεργασία µε τον Συνήγορο του Πολίτη και τον Συνήγορο του Καταναλωτή 

σχετικά µε την εφαρµογή των νόµων για την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών 

στην αγορά εργασίας (Ν. 3488/2008) και στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες (Ν. 

3769/2009).  

 

Πιο συγκεκριµένα, το έργο των Νοµοπαρασκευαστικών Επιτροπών είναι ως εξής:  
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1. Τροποποίηση του Οικογενειακού ∆ικαίου  

 

Το Οικογενειακό ∆ίκαιο θα τροποποιηθεί, έτσι ώστε να εναρµονιστεί απολύτως µε τη 

Συνταγµατική Αρχή της Ισότητας των Φύλων και τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των 

γυναικών στις άνισες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες στις οποίες ζουν σήµερα οι 

περισσότερες γυναίκες. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένα θέµατα που θα συµπεριληφθούν 

στις προτεινόµενες διατάξεις:  

• Η επαναφορά του αµετάβλητου του επωνύµου των συζύγων. 

• Ο εκσυγχρονισµός των διατάξεων περί υιοθεσίας.  

• Η διασφάλιση καταβολής της διατροφής.  

• Η ενοποίηση και επιτάχυνση του χρόνου απονοµής της δικαιοσύνης στην εκδίκαση 

υποθέσεων Οικογενειακού ∆ικαίου. 

• Ο τρόπος απόκτησης του επωνύµου των παιδιών, ώστε να διασφαλίζεται η ισότητα 

των φύλων. 

• Ζητήµατα γονικής µέριµνας στο διαζύγιο. 

• Τροποποιήσεις στο σύµφωνο συµβίωσης.  

 

2. Νόµος για την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών 

 

Η βία αποτελεί σκληρή έκφραση της ανισότητας στην κοινωνία, ενώ η βία κατά των γυναικών 

είναι έµφυλη βία (gender violence), αφού συναρτάται άµεσα µε το φύλο των θυµάτων και των 

δραστών. Οι νέες νοµοθετικές διατάξεις για την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών θα 

δώσουν έµφαση σε µέτρα ευαισθητοποίησης και προστασίας των θυµάτων και θα 

αναφέρονται σε όλες τις µορφές βίας που ασκούνται σωµατικά, ψυχολογικά, λεκτικά και ηθικά 

στις γυναίκες. Παράλληλα, ο νόµος θα στοχεύει στην κατοχύρωση των δικαιωµάτων των 

γυναικών θυµάτων, όπως το δικαίωµα στην πληροφόρηση και στη δωρεάν νοµική βοήθεια, το 

δικαίωµα στην απασχόληση και στην κοινωνική ασφάλιση, τα οικονοµικά δικαιώµατα κ.λπ. 

 

Η εκπόνηση ενός Ενιαίου Σχεδίου Νόµου για τη βία κατά των γυναικών αντανακλά τον 

οριζόντιο χαρακτήρα του φαινοµένου της έµφυλης βίας και αποτελεί τον διεθνώς ενδεδειγµένο 

τρόπο νοµοθετικής αντιµετώπισης των πολλαπλών και σύνθετων όψεων της εν λόγω 

αξιόποινης πράξης που διαπερνά όλους τους τοµείς της καθηµερινής ζωής. Πιο συγκεκριµένα: 
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Ως προς τη βία στην οικογένεια προβλέπεται η βελτίωση του Ν. 3500/2006 για την 

ενδοοικογενειακή βία και η ενίσχυση του πλαισίου αντιµετώπισης ενδοοικογενειακής βίας µε 

τη δηµιουργία κέντρων στήριξης των θυµάτων και προσωρινής φιλοξενίας αυτών. 

 

Σχετικά µε τη βία στην εργασία, προβλέπεται η βελτίωση και ενίσχυση του Ν. 3488/2006 που 

αφορά στην εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση 

στην απασχόληση µε ειδικό κεφάλαιο για τη σεξουαλική παρενόχληση και τη βία στο χώρο 

εργασίας.  

 

Σχετικά µε τη βία στην κοινωνία προβλέπεται η βελτίωση και ενίσχυση της νοµοθεσίας που 

αφορά στην αντιµετώπιση εγκληµάτων όπως ο βιασµός (Ν. 1419/1984) και η εµπορία 

ανθρώπων (trafficking) (Ν. 3064/2002 & Π.∆. 233/2003). Η επικύρωση των Συµβάσεων του 

Συµβουλίου της Ευρώπης κατά της παράνοµης διακίνησης ανθρώπων (Βαρσοβία, 2005) και 

της, υπό επεξεργασία, Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη βία κατά των γυναικών 

θα συµπεριληφθεί στο Σχέδιο Νόµου.  

 

Ακόµα προβλέπεται να ρυθµιστούν ορισµένα οριζόντια θέµατα όπως:   

• Η ενίσχυση του θεσµικού ρόλου της ΓΓΙΦ (Συµβουλευτικά Κέντρα) στην 

αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε όλες τις µορφές της και στην προστασία 

των θυµάτων. 

• Η επέκταση των διατάξεων για παροχή νοµικής βοήθειας προς τα θύµατα σε 

συνεργασία µε τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους. 

• Η θεσµοθέτηση του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την καταπολέµηση της βίας 

κατά των γυναικών.   
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3.  Νόµος για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων  

 

Θεµελιώδης αρχή του προτεινόµενου νοµοσχεδίου είναι η θεώρηση της οριζόντιας διάστασης 

της ισότητας των φύλων, η οποία αποτελεί το χαρακτηριστικό στοιχείο του σύγχρονου δικαίου 

κατά των διακρίσεων. Οι καινοτοµίες του προτεινόµενου νοµοσχεδίου συνίστανται στη 

θέσπιση ενεργών πολιτικών για την πραγµατοποίηση της αρχής της ισότητας των 

φύλων (gender mainstreaming, gender budgeting, gender proofing), στην προβολή της αρχής 

της ισότητας σε όλα τα επίπεδα της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτισµικής 

πραγµατικότητας και το κυριότερο, στη δηµιουργία µηχανισµών παραγωγής των πολιτικών 

και ελέγχου των αποτελεσµάτων. Οι διατάξεις θα περιλαµβάνουν, ενδεικτικά: 

• Την αποτελεσµατικότερη προστασία κατά των διακρίσεων και την ενίσχυση της 

εφαρµογής της ίσης µεταχείρισης στον τοµέα της εργασίας και την πρόσβαση σε 

αγαθά και υπηρεσίες. 

• Την προώθηση της ίσης µεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών, καθώς και την άρση 

των στερεοτύπων λόγω φύλου στον τοµέα της εκπαίδευσης.   

• Τη βελτίωση της νοµοθεσίας για τα ΜΜΕ σε σχέση µε την αξιοπρέπεια των γυναικών 

στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές και τη διαφήµιση. 

• Την αποτελεσµατική εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες 

πολιτικές και την ενεργή εµπλοκή των Υπουργείων στην εφαρµογή και 

παρακολούθηση των επιπτώσεων των πολιτικών µε βάση το φύλο. 

• Τη διασφάλιση της ισόρροπης συµµετοχής γυναικών και ανδρών στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπροσώπησης αυτής και κατά 

συνέπεια, της ίδιας της δηµοκρατίας. 

• Την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων 

στην προώθηση της ισότητας των φύλων.  

• Την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου που διέπει: α) την Εθνική Επιτροπή για την 

ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών, και β) την ∆ιυπουργική Επιτροπή για την ένταξη 

της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές.  
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∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ  

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

 

Στη χώρα µας, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία (Μάιος 2010), µόνο το 48,9% των γυναικών 

ηλικίας 15-64 ετών απασχολείται, ενώ η ανεργία των γυναικών είναι 15,9% έναντι 8,5% των 

ανδρών (Μάρτιος 2010). Οι γυναίκες αµείβονται µε το 78% των αµοιβών των ανδρών, κυρίως 

λόγω των διαφορετικών θέσεων εργασίας. Η πλειονότητα των φτωχών είναι γυναίκες κυρίως 

µονογονείς. Μόλις το 17,3% των µελών της Ελληνικής Βουλής είναι γυναίκες. Η 

ενδοοικογενειακή βία ασκείται κατά τη συντριπτική της πλειονότητα από άνδρες σε βάρος των 

γυναικών, καθώς τα θύµατα της ενδοοικογενειακής βίας που δολοφονήθηκαν τα τελευταία τρία 

χρόνια ήταν 40 (βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ «Στατιστικά στοιχεία για τη θέση των γυναικών»).  

 

Τα παραπάνω ενδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν την άµεση ανάγκη ανάπτυξης 

εξειδικευµένων πολιτικών ισότητας των φύλων. Το παρόν Εθνικό Πρόγραµµα περιλαµβάνει 

παρεµβάσεις µε στόχο:  

Α.  την αντιµετώπιση της ανισότητας των φύλων σε συγκεκριµένα θεµατικά πεδία της 

δηµόσιας πολιτικής, και  

Β.  τη δηµιουργία ή ενίσχυση θεσµών, δοµών και οργάνων παραγωγής πολιτικών.  

Οι παρεµβάσεις υποστηρίζονται από συγκεκριµένα ΕΡΓΑ, τα οποία σχεδιάστηκαν και 

εποπτεύονται από µη αµειβόµενες Επιστηµονικές Επιτροπές µε τη συµµετοχή 

πανεπιστηµιακών, εµπειρογνωµόνων και εκπροσώπων των αρµόδιων φορέων (βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ «Επιστηµονικές Επιτροπές»).  

 

Τα Έργα χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ (ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», ΕΠ «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού», ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση») και βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις 

υλοποίησης. Για τα περισσότερα έχουν ήδη καταρτιστεί τα Τεχνικά ∆ελτία.  
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A.  Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής  

 

Α1.  Βία κατά των γυναικών  

 

Η βία κατά των γυναικών σε όλες τις µορφές της, όπως η κακοποίηση από το 

σύζυγο/σύντροφο (σεξουαλική, σωµατική, ψυχολογική, οικονοµική, λεκτική), η παράνοµη 

διακίνηση και εµπορία γυναικών µε σκοπό τη σεξουαλική/οικονοµική εκµετάλλευση, ο βιασµός 

και η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, αποτελούν κατάφωρη παραβίαση των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων των γυναικών. Η έµφυλη βία εξακολουθεί να αναπαράγεται σε κάθε 

χώρα και πολιτισµό, προκαλώντας θανάτους γυναικών, καθώς και βαριές σωµατικές και 

ψυχικές απώλειες στις ζωές των γυναικών, των οικογενειών τους και της κοινωνίας 

γενικότερα. Ενώ οι περισσότερες κοινωνίες απαγορεύουν τη βία, στην πραγµατικότητα συχνά 

συγκαλύπτεται ή γίνεται ανεκτή.  

 

Η πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών στη χώρα µας αποτελεί αντικείµενο 

του Εθνικού Προγράµµατος για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των 

γυναικών 2009-2013 που εξαγγέλθηκε τον Νοέµβριο του 2009. Το Πρόγραµµα περιλαµβάνει 

δράσεις, όπως είναι η δηµιουργία Συµβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων στην Πρωτεύουσα 

κάθε Περιφέρειας, η λειτουργία Πανελλαδικής Τηλεφωνικής Γραµµής SOS, η διενέργεια 

εκστρατείας ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης για την πρόληψη του φαινοµένου κ.λπ. 

(ΕΡΓΟ 3, ΕΡΓΟ 4, ΕΡΓΟ 5, ΕΡΓΟ 6). 

 

Η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων της ΓΓΙΦ µε την κοινωνία των πολιτών (ΜΚΟ, 

γυναικείες οργανώσεις, τοπικές πρωτοβουλίες, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ΜΜΕ, 

επαγγελµατικές ενώσεις και σύλλογοι κ.λπ.) ενισχύει την αποτελεσµατικότητα των δράσεων 

για την καταπολέµηση της βίας διευκολύνοντας τις κακοποιηµένες γυναίκες να «σπάσουν τη 

σιωπή» τους και να απευθυνθούν στα Συµβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ.  
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Α2. Πολλαπλές διακρίσεις  

 

Σοβαρή απειλή των θεµελιωδών δικαιωµάτων των γυναικών αποτελούν οι περιπτώσεις στις 

οποίες οι έµφυλες διακρίσεις ισχυροποιούνται από άλλες µορφές διακρίσεων, όπως είναι η 

εθνική καταγωγή, η αναπηρία, η κοινωνική αποµόνωση κ.λπ.   

 

Την τελευταία 20ετία οι µετανάστριες έχουν σηµαντική παρουσία στην οικονοµική και 

κοινωνική ζωή της χώρας. Εργάζονται στο χώρο της φροντίδας εξαρτηµένων ατόµων και 

έχουν αναλάβει µεγάλο µέρος της οικιακής εργασίας διευκολύνοντας σηµαντικά την 

απασχόληση των Ελληνίδων. Οι συνθήκες εργασίας των περισσότερων µεταναστριών, 

ιδιαίτερα στην απασχόληση σε εταιρείες καθαρισµού και εστίασης, είναι προβληµατικές ως 

προς την κοινωνική ασφάλιση και το ύψος των αµοιβών. Η ΓΓΙΦ απευθύνεται στις 

µετανάστριες παρέχοντας υπηρεσίες συµβουλευτικής και πληροφόρησης για την 

αντιµετώπιση της βίας και την αναβάθµιση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων τους. Η 

πρόσβασή τους στα Συµβουλευτικά Κέντρα θα διευκολυνθεί µε ενηµερωτικό υλικό σε γλώσσες 

των χωρών προέλευσης των µεταναστριών. 

 

Οι µονογονεϊκές οικογένειες αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες πιέσεις στο οικογενειακό, 

εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των 

µονογονέων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα (91%). Οι δράσεις της ΓΓΙΦ που αφορούν στις 

µονογονεϊκές οικογένειες επικεντρώνονται στην προσπάθεια βελτίωσης του θεσµικού 

πλαισίου και στη διεύρυνση των διευκολύνσεων στο χώρο της εργασίας, των υπηρεσιών 

υγείας και της κοινωνικής πολιτικής. Η ΓΓΙΦ παρέχει συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση στα 

Συµβουλευτικά της Κέντρα και εκδίδει ενηµερωτικό φυλλάδιο στον τοµέα αυτό.  

 

Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των γυναικών µε αναπηρία, οι οποίες είναι συχνότερα 

θύµατα βίας, καθώς επίσης και των µητέρων των ανάπηρων παιδιών αποτελεί στόχο του 

Προγράµµατος. Η ΓΓΙΦ συνεργάζεται µε τη νεοσύστατη Επιτροπή για Θέµατα Ισότητας των 

Φύλων της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, µε στόχο την εκπόνηση Σχεδίου 

Ένταξης της προσβασιµότητας σε όλες τις υπηρεσίες της ΓΓΙΦ. 

 

Η ΓΓΙΦ αναπτύσσει δράσεις για γυναίκες και κορίτσια πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο, 

άτοµα περισσότερο ευάλωτα που κινδυνεύουν να γίνουν θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, 

trafficking κ.λπ. Ειδικότερα, προβλέπεται η Έκδοση οδηγού για γυναίκες πρόσφυγες και 
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αιτούσες άσυλο, σε συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς και η υπογραφή αναθεωρηµένου Μνηµονίου 

Συνεργασίας της ΓΓΙΦ µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  

 

Η ΓΓΙΦ, µέσα από το σχεδιασµό µεθοδολογιών και εργαλείων εφαρµογής GIA (gender impact 

assessment) και GB (gender budgeting), συνεργάζεται µε δήµους της χώρας, προκειµένου να 

υλοποιηθούν δράσεις, προσαρµοσµένες σε οµάδες γυναικών µε πολλαπλές διακρίσεις 

(γυναίκες µετανάστριες- πρόσφυγες, γυναίκες ροµά, ηλικιωµένες που ζουν µόνες και γυναίκες 

µε ειδικές ανάγκες) (ΕΡΓΟ 18). 

 

Η ανάπτυξη των Συµβουλευτικών Κέντρων της ΓΓΙΦ σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας θα 

δώσει τη δυνατότητα να υποστηριχθούν και άλλες οµάδες γυναικών που υφίστανται 

πολλαπλές διακρίσεις, όπως είναι οι εξαρτηµένες από ουσίες, οι άστεγες, οι τσιγγάνες κ.λπ.  

 

Α3.  Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία 

 

Σε συνεργασία µε την Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και την Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας 

Υγείας έχει προγραµµατιστεί εκστρατεία ενηµέρωσης των νέων (γυναικών και ανδρών) στα 

θέµατα της σεξουαλικής υγείας και ιδιαίτερα της αντισύλληψης, µε στόχο τη µείωση των 

αµβλώσεων, καθώς το ποσοστό τους εξακολουθεί να είναι υψηλό στη χώρα µας.  

 

Στα Συµβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ θα παρέχεται πληροφόρηση για θέµατα υγείας των 

γυναικών, σύλληψης και αντισύλληψης, τεχνητής γονιµοποίησης, και σεξουαλικά 

µεταδιδόµενων νοσηµάτων και AIDS σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Παράλληλα, η ΓΓΙΦ θα επιδιώξει 

συνεργασία µε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην καταπολέµηση µορφών καρκίνου 

(τράχηλος, στήθος) που πλήττουν γυναίκες, µε στόχο την ενηµέρωσή τους για την ανάγκη 

προληπτικών ιατρικών εξετάσεων.   

 

Α4.  Απασχόληση 

 

Η πλήρης και ισότιµη ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας αποτελεί κεντρικό στόχο της 

αναπτυξιακής ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής. Η αυξηµένη και µεγάλης διάρκειας ανεργία 

των γυναικών στην Ελλάδα, επειδή έχει οικονοµικές, κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες, 
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απαιτεί συνδυασµό πολλαπλών προσεγγίσεων των άνεργων γυναικών και µεθόδους που θα 

αντιµετωπίζουν ολιστικά το πρόβληµα.  

 

Οι σύµβουλοι απασχόλησης των Συµβουλευτικών Κέντρων της ΓΓΙΦ θα υποστηρίξουν 

απασχολούµενες γυναίκες, αυτοαπασχολούµενες και ιδιοκτήτριες µικρών επιχειρήσεων, µε 

στόχο την αναβάθµιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους για να βελτιώσουν τη θέση 

τους στην αγορά εργασίας (ΕΡΓΟ 8). Στο πλαίσιο της άρσης του επαγγελµατικού 

διαχωρισµού, η ΓΓΙΦ θα υλοποιήσει Έργο για την προώθηση των γυναικών και την αύξηση 

της συµµετοχής τους σε επαγγέλµατα, όπου υποεκπροσωπούνται, προκειµένου να 

εξαλειφθούν οι στερεότυπες αντιλήψεις που σχετίζονται µε το ρόλο του φύλου στο χώρο της 

εργασίας (ΕΡΓΟ 9). 

 

Μεγάλος αριθµός ανέργων και οικονοµικά µη ενεργών γυναικών αποθαρρύνονται να 

αναζητήσουν εργασία είτε διότι στερούνται των βασικών δεξιοτήτων χρήσης Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή είτε διότι δεν είναι εξοικειωµένες µε το ∆ιαδίκτυο και τις βασικές εφαρµογές του. Η 

ΓΓΙΦ στην προσπάθεια στήριξης των ψηφιακά αναλφάβητων γυναικών προωθεί δράσεις οι 

οποίες έχουν ως στόχο την εκπαίδευσή τους και την απόκτηση φορητών προσωπικών 

υπολογιστών. Οι γυναίκες µε αυτόν τον τρόπο θα µπορούν να ενηµερώνονται για τις νέες 

θέσεις εργασίας και τα προγράµµατα που υλοποιούνται από τους αρµόδιους φορείς (ΕΡΓΟ 

19). 

 

Όσον αφορά στο συνδυασµό επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, οι γυναίκες 

συνεχίζουν να επωµίζονται το µεγαλύτερο βάρος φροντίδας των εξαρτηµένων ατόµων (παιδιά, 

ηλικιωµένοι/ες, ασθενείς, ανάπηροι/ες κ.ά.) και της οικιακής εργασίας, µε συνέπεια να 

συµµετέχουν στην αγορά εργασίας µε υποδεέστερους όρους και για µικρότερα χρονικά 

διαστήµατα. Η επιβεβληµένη εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών 

προϋποθέτει τη λήψη συνοδευτικών µέτρων που θα υποστηρίξουν τους γονείς, όταν τα παιδιά 

είναι ανήλικα και θα αλλάξουν τα παραδοσιακά πρότυπα και τους ρόλους ως προς τη 

φροντίδα και την οικιακή εργασία. Προϋποθέτει, επίσης, ότι και οι άνδρες πρέπει να 

αναλάβουν αντίστοιχα το διπλό ρόλο τους στην αγορά εργασίας και την οικογένεια, έτσι ώστε 

να µειωθεί το βάρος που επωµίζονται κυρίως οι γυναίκες. Μέτρα όπως η ενίσχυση του θεσµού 

του ολοήµερου σχολείου, η αύξηση των πλασµατικών χρόνων ασφάλισης λόγω εγκυµοσύνης 

και η επέκταση των αµειβόµενων γονικών αδειών θα συνοδευτούν από οργανωµένη 

εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού που θα αναλάβει η ΓΓΙΦ, µε στόχο την ισότιµη 
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κατανοµή των αµειβόµενων και µη αµειβόµενων εργασιών στην οικογένεια/ιδιωτική ζωή και 

στην αγορά εργασίας (ΕΡΓΟ 9). 

 

Σύµφωνα µε το ισχύον Μνηµόνιο Συνεργασίας της ΓΓΙΦ µε το Ελληνικό ∆ίκτυο για την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η ΓΓΙΦ ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν αφενός 

θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών, έτσι ώστε να αναδειχτούν γυναίκες στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων και αφετέρου πολιτικές που βοηθούν στο συνδυασµό των επαγγελµατικών και 

οικογενειακών καθηκόντων των εργαζοµένων, ανδρών και γυναικών. Στο πλαίσιο του 

Μνηµονίου έχει θεσµοθετηθεί Βραβείο Ισότητας σε επιχειρήσεις, καθώς και επιβράβευση των 

µελών του δικτύου που εφαρµόζουν πολιτικές ισότητας των φύλων.  

 

Οι γυναικείοι αγροτικοί συνεταιρισµοί αποτέλεσαν κοµβικό σηµείο των πολιτικών της ΓΓΙΦ τη 

δεκαετία του 1980 και συνέβαλαν σηµαντικά στην ενδυνάµωση των γυναικών σε 

αποµακρυσµένες και ορεινές περιοχές. Σήµερα η ΓΓΙΦ µεριµνά για τη βιωσιµότητά τους 

προτείνοντας θεσµικές αλλαγές και για την ένταξή τους σε προγράµµατα ενίσχυσης της 

απασχόλησης.  

 

Α5.  Προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στην κοινωνία των 

πολιτών   

 

Η αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή επιβάλλεται για λόγους 

δηµοκρατίας, αξιοπιστίας του πολιτικού συστήµατος και αξιοποίησης του συνόλου της 

κοινωνικής εµπειρίας. ∆ράσεις ανάδειξης της αναγκαιότητας της εκπροσώπησης των 

γυναικών, δεσµευτικά µέτρα για την τοποθέτησή τους στα ψηφοδέλτια (ποσοστώσεις), 

υποστηρικτικές ενέργειες των υποψηφίων και αιρετών γυναικών πολιτικών (βιωµατικά 

σεµινάρια κ.λπ.), καθώς επίσης και καµπάνιες για την υπερψήφιση γυναικών, συγκροτούν τη 

δέσµη των µέτρων που προγραµµατίζονται από την ΓΓΙΦ στον τοµέα αυτόν (ΕΡΓΟ 10).  

 

Το 2010 δόθηκε έµφαση στην ανάδειξη των γυναικών στις Περιφερειακές και ∆ηµοτικές 

εκλογές και στην ένταξη της ισότητας στις πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης στο νέο 

πλαίσιο του Προγράµµατος «Καλλικράτης». Η οργάνωση συνεδρίου: «Η Πόλη της Ισότητας» 

το 2011, σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ισότητας της ΚΕ∆Ε, θα αποτελέσει το έναυσµα στον 

τοµέα αυτό. Αντίστοιχα, το 2013 θα δοθεί έµφαση στις εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές, ενώ 
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θα προηγηθεί αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις «Γυναίκες στην Εξουσία» (20 χρόνια 

µετά τη ∆ιακήρυξη των Αθηνών).  

 

Παράλληλα, στηρίζεται η δηµιουργία γραφείων ή επιτροπών γυναικών ή ισότητας των φύλων, 

καθώς και η ενίσχυση της δικτύωσης των γυναικών στις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες 

οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ, ΣΕΒ, ΓΕΣΑΣΕ, ΓΣΕΒΕ, ΕΣΣΕ), µε 

στόχο να ενισχυθεί η θέση των γυναικών στους διαπραγµατευτικούς µηχανισµούς του 

κοινωνικού διαλόγου, ώστε να αναδεικνύονται και να προωθούνται τα αιτήµατά τους (ΕΡΓΟ 

11). 

 

Βαρόµετρο της δηµοκρατίας στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες αποτελεί το επίπεδο 

ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών. Στο Εθνικό Πρόγραµµα περιλαµβάνεται η ενίσχυση 

των δράσεων των γυναικείων, φεµινιστικών και µη κυβερνητικών οργανώσεων που 

δραστηριοποιούνται για την ισότητα των φύλων. Στόχος είναι να αξιοποιηθεί ο πλούτος της 

γνώσης και της εµπειρίας των στελεχών του γυναικείου και µαζικού κινήµατος, να ενισχυθεί η 

διοικητική οργάνωσή τους µε ανθρώπινο δυναµικό και να αναβαθµιστεί µε αυτόν τον τρόπο η 

διαπραγµατευτική τους ικανότητα και ισχύς (ΕΡΓΟ 12). Παράλληλα, στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ 

διατίθεται ειδικός χώρος για τις προτάσεις των γυναικείων οργανώσεων, ώστε να τύχουν 

µεγαλύτερης δηµοσιοποίησης και προβολής και να διευκολυνθεί η διαδικασία διαβούλευσης.  

 

Η ΓΓΙΦ παρακολουθεί την εφαρµογή του νόµου για τη συµµετοχή κατ’ ελάχιστον του 1/3 κάθε 

φύλου στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Οργανισµών που εποπτεύονται από το δηµόσιο, καθώς 

επίσης και στα Υπηρεσιακά Συµβούλια του δηµόσιου τοµέα (Ν. 2839/2000, άρθρο 6).  

 

Α6.  Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ) 

 

Ο ρόλος των ΜΜΕ (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση και διαδίκτυο) στην αναπαραγωγή των 

έµφυλων στερεοτύπων είναι σηµαντικός, αφού η πληροφορία που µεταδίδουν διαµορφώνει τις 

κοινωνικές συνειδήσεις, εκπαιδεύει, ενηµερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες, γυναίκες και 

άνδρες, σε όλες τις ηλικίες. Οι εικόνες αναπαριστούν τις γυναίκες µε τρόπο που τις 

υποβαθµίζει συστηµατικά ή παραπέµπουν σε παραδοσιακά πρότυπα επηρεάζοντας το κοινό 

και αναπαράγοντας έτσι έµφυλα πρότυπα, σεξιστικές συµπεριφορές και αντιλήψεις. 
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Για να περιοριστούν οι αναπαραστάσεις του φύλου µε σεξιστικά πρότυπα (βία, παραδοσιακοί 

ρόλοι ανδρών και γυναικών κ.λπ.) η ΓΓΙΦ συνεργάζεται συστηµατικά µε την Ελληνική 

Ραδιοφωνία και Τηλεόραση (ΕΡΤ), η οποία θα συµβάλει: α) στη στήριξη των πολιτικών 

ισότητας των φύλων λειτουργώντας ως σύµβουλος επικοινωνίας, και β) στην προώθηση του 

δηµόσιου διαλόγου και την καθιέρωση εκποµπών σε θέµατα ισότητας των φύλων. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του θεσµού της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, η ΕΡΤ σε συνεργασία 

µε την ΓΓΙΦ, θα σχεδιάσει ενέργειες, όπως είναι η συµπαραγωγή ντοκιµαντέρ και ο 

σχεδιασµός εκποµπών που στοχεύουν στον περιορισµό των έµφυλων στερεοτύπων και των 

εικόνων βίας κατά των γυναικών.  

 

Η ΓΓΙΦ συνεργάζεται µε τους φορείς ελέγχου των προγραµµάτων και των διαφηµιστικών 

µηνυµάτων (Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και Συµβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας), 

προκειµένου να εµπλουτιστούν, µε κριτήρια που περιορίζουν τις σεξιστικές συµπεριφορές, οι 

αντίστοιχοι κώδικες δεοντολογίας και να δοθούν κίνητρα για την παραγωγή εκποµπών και 

διαφηµίσεων που προωθούν την ισότητα. Μετά την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

2007/65/ΕΚ σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων, η ΓΓΙΦ θα αναλάβει την 

ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των αρµόδιων φορέων σχετικά µε τις νέες νοµοθετικές 

ρυθµίσεις στον τοµέα της προστασίας της αξιοπρέπειας των γυναικών.  

 

Συνεχίζεται η απονοµή των βραβείου ισότητας των φύλων «Ελένη Αλιτζόγλου» του Ιδρύµατος 

Προαγωγής ∆ηµοσιογραφίας Μπότση. Παράλληλα, προγραµµατίζεται η θέσπιση νέου 

βραβείου σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο ∆ιαφηµιζοµένων Ελλάδος, το οποίο θα απονέµεται 

στο τηλεοπτικό σποτ που θα παρουσιάζει εναλλακτικά έµφυλα πρότυπα ζωής και εργασίας 

(π.χ. συµµετοχή των φύλων σε όλες τις δραστηριότητες της ιδιωτικής/οικογενειακής, 

κοινωνικής και επαγγελµατικής ζωής) (ΕΡΓΟ 13).  

 

Α7.  Τέχνες και Πολιτισµός  

 

Τα στερεότυπα για τους άνδρες και τις γυναίκες αναπαράγονται και στον τοµέα της τέχνης και 

του πολιτισµού, καθώς η πολιτιστική δηµιουργία γενικότερα γίνεται ιµάντας µεταβίβασης των 

κοινωνικών αντιλήψεων, των στάσεων και των έµφυλων προτύπων των δηµιουργών τους. Η 

ΓΓΙΦ δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση παραγωγής πολιτιστικής δηµιουργίας µε θεµατικό 

άξονα: «Ταυτότητες Φύλου- ∆ικαιώµατα των γυναικών- Ισότητα των φύλων». Πιο 

συγκεκριµένα, θα ενισχυθούν γυναίκες και άνδρες καλλιτέχνες για την παραγωγή έργων 
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ζωγραφικής, γλυπτικής, video, εγκατάστασης, performances, φωτογραφίας, netart, 

ντοκιµαντέρ, χορού, θεάτρου και λογοτεχνίας. Η ενίσχυση θα γίνει µετά από δηµόσια 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή ιδεών και σχεδίων καλλιτεχνικού 

έργου. Οι δράσεις αυτές πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού και 

Τουρισµού, καθώς και µε άλλους συναφείς φορείς (ΕΡΓΟ 14).  

 

Παράλληλα, αναπτύσσονται συνεργασίες µε τα µορφωτικά τµήµατα των Πρεσβειών για την 

ενίσχυση της διαπολιτισµικότητας στην πολιτιστική δηµιουργία σε θέµατα ισότητας των 

φύλων µε την οργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων και άλλων κοινών δραστηριοτήτων στον 

τοµέα αυτόν. Σχεδιάζεται δεκαπενθήµερο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων τον Μάρτιο του 2012. 

 

Β.  Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών  

 

Ο οριζόντιος και πολύπλευρος χαρακτήρας των πολιτικών ισότητας των φύλων δηµιουργεί την 

ανάγκη βελτίωσης και ενίσχυσης των θεσµών, οργάνων και δοµών παραγωγής πολιτικών, µε 

στόχο αφενός τη διεύρυνση των εµπλεκόµενων φορέων του δηµόσιου τοµέα και της κοινωνίας 

των πολιτών και αφετέρου τον αποτελεσµατικότερο συντονισµό των προσπαθειών εκείνων 

των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ισότητας των φύλων.  

 

Β1.  Συµβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) 

 

Η ανάπτυξη της ΓΓΙΦ ως η µόνη εξειδικευµένη δηµόσια υπηρεσία µε αποστολή την προώθηση 

της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, περιλαµβάνει τη λειτουργία Συµβουλευτικών Κέντρων 

για τις γυναίκες σε όλη τη χώρα (στις 13 πρωτεύουσες των Περιφερειών). Η δηµιουργία των 

Κέντρων ανταποκρίνεται στην πολιτική και το βασικό προσανατολισµό της κυβέρνησης στην 

εξυπηρέτηση των πολιτών, ανδρών και γυναικών.  

 

Η ΓΓΙΦ έχοντας ως πυρήνα τα δύο (2) Συµβουλευτικά Κέντρα για την υποδοχή κακοποιηµένων 

γυναικών (σε Αθήνα και Πειραιά) και αξιοποιώντας την εµπειρία των πέντε (5) 

Συµβουλευτικών Κέντρων για την Απασχόληση και Επιχειρηµατικότητα που λειτούργησαν στο 

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ), σχεδίασε Συµβουλευτικά Κέντρα, τα οποία θα 

απευθύνονται σε γυναίκες θύµατα βίας, σε άνεργες και σε απασχολούµενες. Η φιλοσοφία για 

τη συµβουλευτική στήριξη των γυναικών περιλαµβάνει µεθόδους ολιστικής προσέγγισης των 

προβληµάτων των γυναικών, δεδοµένου ότι αυτά είναι στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους και δεν 
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µπορούν να αντιµετωπιστούν αποσπασµατικά. Τα Συµβουλευτικά Κέντρα θα παρέχουν 

εξειδικευµένη συµβουλευτική µε την οπτική του φύλου. Συγκεκριµένα, θα παρέχουν νοµική 

συµβουλευτική, νοµική βοήθεια σε συνεργασία µε τους δικηγορικούς συλλόγους, 

ψυχοκοινωνική στήριξη, συµβουλευτική για την απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα, 

πληροφόρηση για θέµατα υγείας, καθώς και για θέµατα που άπτονται των σπουδών φύλου 

και της τεκµηρίωσης των έµφυλων ανισοτήτων.   

 

Β2.  Βιβλιοθήκη Θεµάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) 

 

Η προώθηση της ισότητας των φύλων απαιτεί πολιτικές που στηρίζονται σε επιστηµονική 

γνώση, τεκµηρίωση, έρευνα και πληροφόρηση. Η Βιβλιοθήκη Θεµάτων Ισότητας και 

Φύλου της ΓΓΙΦ λειτουργεί από το 1981 ως χώρος συγκέντρωσης εξειδικευµένων βιβλίων και 

εκδόσεων σε θέµατα φύλου και ιστορίας του γυναικείου κινήµατος και οργανώνει εκδηλώσεις 

σχετικού περιεχοµένου.  

 

Οι νέες τεχνολογίες τεκµηρίωσης απαιτούν την ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση των τεκµηρίων 

(γραπτών και προφορικών) και των ερευνητικών έργων, ώστε να είναι προσβάσιµα, εκτός από 

τα εξειδικευµένα άτοµα, και από το ευρύ κοινό. Η ΓΓΙΦ υλοποιεί Έργο αναβάθµισης των 

υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης της µε παρεµβάσεις σε δύο διακριτούς τοµείς τεκµηρίωσης: α) την 

ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία ψηφιακού θεµατικού αποθετηρίου, και β) τη διεύρυνση και 

την ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου της Βιβλιοθήκης, αφού θα έχουν προηγηθεί µελέτες 

χαρτογράφησης των τεκµηρίων των δύο τοµέων ανάπτυξης της Βιβλιοθήκης (ΕΡΓΟ 15).  
 

Β3.  ∆οµή παρακολούθησης δηµόσιων πολιτικών 

 

Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας των έµφυλων σχέσεων αντανακλάται σε όλες τις 

δραστηριότητες της ανθρώπινης ζωής, δηµόσιας και ιδιωτικής. Με σειρά εξειδικευµένων 

µελετών και ερευνών µπορούν να εντοπιστούν οι παράγοντες που δηµιουργούν και 

αναπαράγουν τις ανισότητες σε επιλεγµένα πεδία της δηµόσιας ζωής. Το χάσµα των φύλων 

στον εργασιακό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισµικό τοµέα µπορεί να µετρηθεί µε τα εργαλεία 

της κοινωνικής επιστήµης και να αποτιµηθεί µε την οπτική του φύλου. Ο ΟΗΕ και η ΕΕ έχουν 

θεσπίσει σύστηµα δεικτών ανισότητας των φύλων (gender indicators) σε όλους τους τοµείς 

βάσει του οποίου αποτυπώνεται η υπάρχουσα κατάσταση σε κάθε χώρα µέλος και µέσω του 

οποίου τίθενται ποσοτικοποιηµένοι στόχοι για τα εθνικά προγράµµατα ισότητας των φύλων. 



 

 
24 

Με βάση ένα εξειδικευµένο σύστηµα δεικτών γίνεται δυνατή η παρακολούθηση της προόδου 

σε κάθε πεδίο πολιτικής και εντοπίζονται τα µέτρα που διευκολύνουν την επιτάχυνση της 

πραγµατοποίησης της ουσιαστικής ισότητας.  

 

Η ΓΓΙΦ αναπτύσσει εξειδικευµένη δοµή παρακολούθησης της ένταξης της ισότητας των 

φύλων (gender mainstreaming) και αποτιµά τις επιπτώσεις των δηµόσιων πολιτικών στην 

ισότητα των φύλων (gender impact assessment) (ΕΡΓΟ 16). Η δοµή αυτή, θα στηρίζει, θα 

συντονίζει και θα συνεργάζεται µε οµάδες εµπειρογνωµόνων ισότητας (gender experts) σε όλη 

τη δηµόσια διοίκηση και τις ανεξάρτητες αρχές, όπως είναι η νέα Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο 

Συνήγορος του Πολίτη και ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Παράλληλα, θα αναπτύσσει 

συνεργασίες µε τις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας των Φύλων (ΠΕΠΙΣ) και θα 

υποστηρίζει την ∆ιυπουργική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων, την Εθνική Επιτροπή 

Ισότητας µεταξύ Γυναικών και Ανδρών και το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Πρόληψη και 

Καταπολέµηση της Βίας κατά των Γυναικών.  

 

Β4.  ∆ιαδικτυακή πύλη  

 

Η συνεχής, έγκαιρη, έγκυρη πληροφόρηση και επικοινωνία των γυναικών και κάθε 

ενδιαφερόµενου/ης για θέµατα πολιτικών ισότητας αποτελεί προτεραιότητα, αλλά και 

παράγοντα ενδυνάµωσης της κοινωνικής θέσης των γυναικών (ΕΡΓΟ 17).   

 

Μέσω της λειτουργίας του portal της ΓΓΙΦ θα:  

α) δηµιουργηθεί σύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων πολιτών και θα ενδυναµωθεί ο διάλογος µε 

τις γυναικείες οργανώσεις και τις ΜΚΟ,  

β) παρέχεται υποστηρικτική και συµβουλευτική διαδικασία σε οµάδες γυναικών µε τη χρήση 

του διαδικτύου, σε συνέργεια µε τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµή SOS για τα 

θύµατα βίας σε 24ωρη βάση, 

γ) αναπτυχθούν υπηρεσίες θεµατικής πληροφόρησης και ενηµέρωσης των γυναικών και των 

πολιτών γενικότερα, 

δ) αξιοποιηθεί το εξειδικευµένο δυναµικό της χώρας σε θέµατα ισότητας µε την ανοικτή 

διαδραστική διαδικασία δηµιουργίας µητρώου εµπειρογνωµόνων φύλου. 

Το Έργο θα υποστηρίξει το σύνολο των ώριµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΙΦ µε δυνατότητα 

ανάπτυξης/υποστήριξης νέων υπηρεσιών (π.χ. ψηφιακό αποθετήριο της ΒΘΙΦ). 
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Β5.  Συµµετοχή σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς  

 

Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων συµµετέχει ενεργά στις παρακάτω Επιτροπές και 

Οµάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ∆ιεθνών Οργανισµών:  

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

α)  Συµβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών µεταξύ Γυναικών και Ανδρών. 

β)  Οµάδα Υψηλού Επιπέδου για την ενσωµάτωση της διάστασης του Φύλου σε όλες τις 

Πολιτικές και ∆ράσεις. 

γ)  Οµάδα Υψηλού Επιπέδου για την ενσωµάτωση της διάστασης του Φύλου στα 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία.  

δ)  Οµάδα Εργασίας για την ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας – WES. 

ε)  Οµάδα Εργασίας για την Ευρωµεσογειακή Συνεργασία σε Θέµατα Ισότητας των Φύλων. 

στ)  Περιφερειακές Συναντήσεις της Οµάδας του Συµφώνου Σταθερότητας στη ΝΑ Ευρώπη 

για την Ισότητα των Φύλων.  

ζ)  Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Ισότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

η) Forum Εµπειρογνωµόνων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων 

(EIGE).    

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

α)  Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων (Directory Committee for Gender Equality) (Η 

εκπρόσωπος της ΓΓΙΦ έχει εκλεγεί Πρόεδρος στην εν λόγω Επιτροπή). 

β)  Επιτροπή για την εκπόνηση Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την εξάλειψη όλων των µορφών 

βίας κατά των γυναικών, συµπεριλαµβανοµένης της ενδοοικογενειακής βίας. 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΟΣΑ) 

∆ίκτυο για την ισότητα των φύλων – GENDER NET. 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (ΟΗΕ)  

Η ΓΓΙΦ συµµετέχει µε Εθνική Αντιπροσωπεία στις εργασίες των Ετήσιων Συνόδων της 

Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών, καθώς και στις Ετήσιες Συνόδους της 

UNESCO και του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας (ILO). 
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Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων υποβάλλει σε τακτά διαστήµατα, στο πλαίσιο των 

διεθνών υποχρεώσεών της, τις ακόλουθες Εκθέσεις: 

1. Περιοδική Έκθεση για την εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης σε βάρος των γυναικών 

(Σύµβαση CEDAW). Η Έκθεση υποβάλλεται στον ΟΗΕ κάθε τέσσερα χρόνια. Το 2010 

υποβλήθηκε η 7η Περιοδική Έκθεση για το διάστηµα 2005-2008. 

2. Περιοδική Έκθεση για την εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ράσης της 4ης Παγκόσµιας 

∆ιάσκεψης για τις Γυναίκες (Πεκίνο, Σεπτέµβριος 1995). Η Έκθεση υποβάλλεται στον 

ΟΗΕ. Το 2009 υπεβλήθη η Έκθεση «Πεκίνο +15». 

3. Περιοδική Έκθεση για την εφαρµογή της Σύστασης (2002)5 για την Προστασία των 

Γυναικών από τη Βία. Η Έκθεση υποβάλλεται στο Συµβούλιο της Ευρώπης (Επιτροπή 

Ισότητας των Φύλων) κάθε δύο χρόνια. Η τελευταία υπεβλήθη το 2010.  

4. Ευρωµεσογειακή Συνεργασία σε θέµατα Ισότητας των Φύλων. Η Έκθεση υποβάλλεται 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τελευταία υπεβλήθη το 2009 για την Υπουργική ∆ιάσκεψη 

στο Μαρόκο. 

 

Επίσης, η ΓΓΙΦ αποστέλλει, µετά από αίτηµά τους, στοιχεία και εκθέσεις σε άλλους 

Οργανισµούς, όπως είναι ο ∆ιεθνής Οργανισµός Εργασίας (ILO), ο Οργανισµός για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και η UNESCO. Τέλος, η ΓΓΙΦ έχει αναπτύξει δίκτυο συνεργασιών µε 

τις ξένες Πρεσβείες στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται –στο πλαίσιο διµερών και πολυµερών 

ανταλλαγών– στον τοµέα της προώθησης της ισότητας των φύλων.  

 

Β6. Όργανα παραγωγής πολιτικών ισότητας των φύλων 

 

Έχει προγραµµατιστεί η αναβάθµιση της λειτουργίας και ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου 

των παρακάτω οργάνων ως εξής:  

• Θεσµοθέτηση του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Αντιµετώπιση της Βίας κατά 

των Γυναικών που εξαγγέλθηκε το 2003 από την Γενική Γραµµατεία Ισότητας µε τη 

συµµετοχή του ∆ικτύου γυναικείων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο 

αυτό. 

• Ενεργοποίηση και αναβάθµιση του ρόλου της ∆ιυπουργικής Επιτροπής για την 

Ισότητα των Φύλων µε σκοπό την προώθηση οριζόντιων πολιτικών για την ισότητα 

των φύλων και την παρακολούθηση των δράσεων του ΕΣΠΑ αναφορικά µε το φύλο. 
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• Αναµόρφωση της Εθνικής Επιτροπής για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (Ν. 

3491/2-10-2006) µε έµφαση στην ανάπτυξη δυνατότητας διαβούλευσης και 

συνεργασίας µε τις γυναικείες και φεµινιστικές οργανώσεις. 

 

Β7.  Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) 

 

Το ΚΕΘΙ αποτελεί έναν ισχυρό και ευέλικτο µηχανισµό υποστήριξης του έργου της ΓΓΙΦ. Η 

αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα και η πληθώρα προγραµµάτων δράσης που υλοποίησε 

από το 1994 µέχρι σήµερα κατέστησαν το Κέντρο έναν αξιόπιστο και έγκυρο φορέα 

προώθησης της ισότητας των φύλων. Η πλούσια εµπειρία και η µεγάλη τεχνογνωσία που 

απέκτησαν τα στελέχη µε τα έργα του ΚΕΘΙ (τεκµηρίωση, συµβουλευτική γυναικών, καµπάνιες 

ευαισθητοποίησης, µελέτες/έρευνες και εκδόσεις) αξιοποιείται σήµερα από την ΓΓΙΦ για την 

υλοποίηση του Εθνικού Προγράµµατος. Πιο συγκεκριµένα, το ΚΕΘΙ θα αναλάβει ρόλο:   

α) τεχνικού συµβούλου των ΜΚΟ, στο Έργο της υποστήριξης των γυναικείων οργανώσεων 

και µη κυβερνητικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται σε θέµατα ισότητας των 

φύλων (ΕΡΓΟ 12), 

β) τελικού δικαιούχου σε συνεργασία µε τις γυναικείες οργανώσεις που 

δραστηριοποιούνται για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

στο αντίστοιχο Έργο (ΕΡΓΟ 10), 
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ΤΡΙΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣTΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (GENDER 

MAINSTREAMING) 

 

Οι εξειδικευµένες πολιτικές ισότητας των φύλων που αναπτύσσει η Γενική Γραµµατεία 

Ισότητας των Φύλων γίνονται περισσότερο αποτελεσµατικές όταν ο στόχος της ισότητας 

ενταχθεί παράλληλα και σε όλες τις δηµόσιες πολιτικές που συγκροτούν το σύνολο του 

κυβερνητικού έργου. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την «ένταξη της ισότητας σε όλες τις 

πολιτικές» (gender mainstreaming) αφορά σε τρόπους µε τους οποίους όλες οι δηµόσιες 

πολιτικές µπορούν να συµπεριλάβουν το στόχο της ισότητας στο σχεδιασµό και την 

υλοποίησή τους.  

 

Η στρατηγική του gender mainstreaming άρχισε να υλοποιείται στην Ελλάδα από το 2000 µε 

το σχεδιασµό του Γ’ ΚΠΣ (2000-2006), χωρίς όµως τα αποτελέσµατα να φθάσουν στο επίπεδο 

των αρχικών προγραµµατισµών. Κατά την ∆’ Προγραµµατική Περίοδο των Ευρωπαϊκών 

∆ιαρθρωτικών Ταµείων (2007-2013) η «ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και 

αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των φύλων» αποτελεί έναν από τους γενικούς 

στόχους του ΕΣΠΑ και η ένταξη της ισότητας των φύλων αναφέρεται ως παράγοντας 

βελτίωσης της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών. Η ΓΓΙΦ έχει την αρµοδιότητα της 

ανάπτυξης, του συντονισµού και της παρακολούθησης των πολιτικών ισότητας των φύλων 

στο ΕΣΠΑ. Εργαλείο του Έργου αυτού αποτελεί ο Οδηγός για την ένταξη της ισότητας στα 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, µέσω του οποίου θα διευκολυνθεί ο σχεδιασµός 

έργων που προωθούν την ισότητα των φύλων (ΕΡΓΟ 20).  

 

Όσον αφορά στο σύνολο των εθνικών δηµόσιων πολιτικών η ΓΓΙΦ, διασφάλισε την 

απαιτούµενη συνεργασία των αρµόδιων Γενικών Γραµµατέων, προκειµένου να προωθηθεί 

στην πράξη ο στρατηγικός στόχος της ένταξης της ισότητας στις κεντρικές και περιφερειακές 

πολιτικές της χώρας, ώστε να µειωθεί το χάσµα του φύλου στην οµάδα στόχο στην οποία οι 

πολιτικές απευθύνονται. Για το σκοπό αυτό, η ΓΓΙΦ σχεδίασε και θα υποστηρίξει την 

εκπόνηση και πιλοτική εφαρµογή Σχεδίων ∆ράσης για την ένταξη της ισότητας στις 

πολιτικές των Υπουργείων και των Περιφερειών (ΕΡΓΟ 2). 

 

Για τη βιωσιµότητα και αποτελεσµατικότητα των Σχεδίων ∆ράσης, καθώς επίσης και τον 

εµπλουτισµό της δηµόσιας ζωής µε τις αρχές της ισότητας των φύλων, καθοριστικό ρόλο 
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αναλαµβάνουν οι δηµόσιοι λειτουργοί και τα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης. Επίσης, η ΓΓΙΦ 

σχεδίασε Έργα επιµόρφωσης και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α). Τα Έργα απευθύνονται σε:  

• Στελέχη της δηµόσιας διοίκησης που υποδέχονται θύµατα κακοποίησης 

(αστυνοµικοί, νοσηλευτικό προσωπικό εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκοµείων 

κ.λπ.) για να αντιµετωπίζουν ορθότερα και µε ευαισθησία τις γυναίκες θύµατα βίας. 

• Σωφρονιστικούς υπαλλήλους των γυναικείων φυλακών. 

• Στελέχη των περιφερειακών υπηρεσιών µετανάστευσης, ώστε να αντιµετωπίζουν 

καλύτερα τις µετανάστριες και τα θέµατα οικογενειακής επανένωσης. 

• Στελέχη των νέων υπηρεσιακών µονάδων που ιδρύονται µε τη διοικητική 

µεταρρύθµιση της χώρας στους δήµους, µε αντικείµενο την κοινωνική πολιτική και 

την ισότητα των φύλων.  

• Κοινωνικούς Επιθεωρητές, άνδρες και γυναίκες του Σώµατος Επιθεώρησης 

Εργασίας (ΣΕΠΕ), ώστε να προωθούν την αρχή της ίσης µεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών στον τοµέα της εργασίας και να ενισχύουν τον έλεγχο της εφαρµογής της 

σχετικής εργατικής νοµοθεσίας.  

 

Οι παραπάνω ενέργειες της ΓΓΙΦ για την εφαρµογή του gender mainstreaming στις δηµόσιες 

πολιτικές συµπληρώνονται µε σειρά µέτρων για τα οποία δεσµεύτηκε ήδη να εφαρµόσει η 

πολιτική ηγεσία των επιµέρους τοµέων άσκησης πολιτικής. Τα µέτρα θα αποτελέσουν το 

πρόπλασµα των Σχεδίων ∆ράσης των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Υπουργείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής, Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού 

και Τουρισµού. Ενδεικτικά τα µέτρα ανά Υπουργείο είναι ως εξής:  
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1. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης   

 

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισµού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης το 

Υπουργείο θα εντάξει το στόχο της ισότητας των φύλων τόσο στο στρατηγικό σχεδιασµό 

όλων των Υπουργείων (αρµόδια ∆ιεύθυνση) όσο και στην πολιτική προσωπικού 

(∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού) µέσω του προτύπου νέου Οργανισµού που επεξεργάζεται. Θα 

συνεχιστεί η εφαρµογή της σχετικής διάταξης για την ποσόστωση που αφορά: α) στη σύνθεση 

των Υπηρεσιακών Συµβουλίων, και β) στη ∆ιοίκηση των Οργανισµών που εποπτεύει το 

∆ηµόσιο. Επίσης, η σχετική διάταξη θα βελτιωθεί µέσω της παρακολούθησής της από το 

Μητρώο των ∆ηµόσιων Οργανισµών, στο οποίο θα αποτυπώνεται το φύλο των µελών του 

∆Σ. Παράλληλα, προγραµµατίζεται η αναµόρφωση της γλωσσικής διατύπωσης του Κώδικα 

∆ηµοσίων Εγγράφων, προκειµένου να απεικονίζει και τα δύο φύλα. Τέλος, θα εµπλουτιστεί 

η πληροφόρηση που παρέχεται στους πολίτες µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(ΚΕΠ) µε θέµατα που αφορούν στα προγράµµατα και άπτονται των γυναικών και της ισότητας 

των φύλων.   

 

Με τη µεταρρύθµιση της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης (Πρόγραµµα 

«Καλλικράτης») συνενώθηκαν στους νέους ∆ήµους (Αυτοδιοίκηση Α’ βαθµού) όλες οι 

αρµοδιότητες στους τοµείς της φροντίδας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της πρόνοιας. Το 

πλαίσιο αυτό ενισχύει τη λειτουργία των ΝΠ∆∆ που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 

στήριξης των ευπαθών οµάδων και, κατά συνέπεια, επιδρά θετικά στην ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τις γυναίκες που αποτελούν 

την πλειονότητα των αποδεκτών των υπηρεσιών αυτών. Στις Περιφέρειες (Αυτοδιοίκηση Β’ 

Βαθµού) δηµιουργήθηκαν εκ νέου Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας των Φύλων (ΠΕΠΙΣ), 

µε στόχο την ένταξη της ισότητας των φύλων στον αναπτυξιακό προγραµµατισµό της 

Περιφέρειας και την υλοποίηση εξειδικευµένων προγραµµάτων για τις γυναίκες. Στις ΠΕΠΙΣ 

συµµετέχει εκπρόσωπος της ΓΓΙΦ. Η ΓΓΙΦ θα στηρίξει τη λειτουργία των ΠΕΠΙΣ µε πόρους του 

ΕΣΠΑ. Παράλληλα, οι πολιτικές ισότητας των φύλων αποτελούν πλέον ρητή αρµοδιότητα 

των νέων ∆ήµων µε τη δηµιουργία υπηρεσιακών µονάδων µε αντικείµενο την Κοινωνική 

Πολιτική και την Πολιτική Ισότητας των Φύλων.  

 

Οι νέοι µηχανισµοί εποπτείας που δηµιουργήθηκαν για τον έλεγχο της νοµιµότητας και την 

προάσπιση των δικαιωµάτων του δηµότη και της δηµότισσας συµπεριλαµβάνουν στις 
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αρµοδιότητές τους την εφαρµογή και παρακολούθηση των νοµοθετικών ρυθµίσεων σχετικά µε 

την ισότητα των φύλων. Αναφορικά µε τις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές η ισχύουσα 

ποσόστωση ενός τρίτου (1/3) για κάθε φύλο στα ψηφοδέλτια παρέµεινε, ενώ παράλληλα 

ενσωµατώθηκε στην εκλογική νοµοθεσία σύστηµα παρακολούθησης των υποψηφιοτήτων 

και των εκλογικών αποτελεσµάτων κατά φύλο.  

 

Στον τοµέα της µεταναστευτικής πολιτικής η αρµόδια Γενική Γραµµατεία Πληθυσµού και 

Κοινωνικής Συνοχής εισήγαγε τη διάσταση φύλου στον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 3838/2010 µε 

τίτλο: «Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και 

νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις», µέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα 

χορήγησης ιθαγένειας σε τέκνα µονογονεϊκών οικογενειών (άρθρο 1Α παρ.4). Στην 

περίπτωση αυτή, η αίτηση χορήγησης ιθαγένειας του τέκνου µπορεί να υποβληθεί από τον 

τυχόν εναποµείναντα γονέα ή αυτόν στον οποίο έχει ανατεθεί η γονική µέριµνα του ανήλικου. Η 

συγκεκριµένη ρύθµιση είναι ευνοϊκή προς τις γυναίκες, δεδοµένου ότι στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων οι αρχηγοί των µονογονεϊκών οικογενειών είναι γυναίκες. Σε συνεργασία µε την 

ΓΓΙΦ θα αντιµετωπιστεί θεσµικά η παρουσία των µεταναστριών εσωτερικών οικιακών 

βοηθών, η πλειονότητα των οποίων προσφέρει αδήλωτη εργασία και αντιµετωπίζει τον κίνδυνο 

άµεσης απέλασης. Τέλος, πέραν της επικείµενης συνεργασίας σε νοµοθετικές πρωτοβουλίες, 

όπως οι παραπάνω, θα υπάρξει συνεργασία µε την ΓΓΙΦ στο σχεδιασµό προγραµµάτων που 

χρηµατοδοτούνται µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, µε 

στόχο την ένταξη της διάστασης του φύλου (π.χ. την προκήρυξη της µελέτης για τη γυναικεία 

µετανάστευση). 

 

To Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α) εντάσσει την ισότητα 

των φύλων σε όλο το εύρος των δράσεών του για «την ενδυνάµωση και προσαρµογή των 

δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης στις 

διαρθρωτικές και θεσµικές αλλαγές». Πιο συγκεκριµένα, θα περιλάβει ενότητες για την ισότητα 

των φύλων στο Πρόγραµµα Σπουδών των στελεχών της δηµόσιας διοίκησης (ΕΣ∆∆Α) και θα 

αναπτύξει ειδικά Επιµορφωτικά Προγράµµατα (ΙΝΕΠ) για τις δηµόσιες πολιτικές ισότητας των 

φύλων για στελέχη που έχουν προαχθεί σε θέσεις Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων, 

∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων.  
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2. Υπουργείο Οικονοµικών 

 

Την οικονοµική αυτοτέλεια των γυναικών προώθησε η διάταξη του πρόσφατου Φορολογικού 

Νόµου (Ν. 3842/2010) µε την οποία από το 2011 θεσµοθετείται η χωριστή βεβαίωση και η 

επιστροφή φόρου που αναλογεί στα ατοµικά εισοδήµατα των συζύγων και κατά συνέπεια, η 

φορολογική ενηµερότητα χορηγείται για κάθε σύζυγο αυτοτελώς. Επίσης, τροποποιήθηκε το 

ασφαλιστικό σύστηµα στο δηµόσιο τοµέα µε το Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120Α/21-7-2010), στον 

οποίο περιλαµβάνεται η εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης, η οποία θα 

πραγµατοποιηθεί σταδιακά έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2013. Τέλος, κατά την αναµόρφωση 

του νόµου για το δηµόσιο λογιστικό η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής θα 

µεριµνήσει ώστε να προωθηθούν θέµατα ισότητας των φύλων στα δηµόσια οικονοµικά 

(gender budgeting).  

 

3. Υπουργείο Εξωτερικών 

 

Το Υπουργείο Εξωτερικών στηρίζει και προωθεί την υλοποίηση του στρατηγικού στόχου της 

ελληνικής πολιτείας για την ένταξη της ισότητας των φύλων, µέσα από τις εξής δράσεις: α) την 

ισότιµη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Υπουργείου σε θέσεις ευθύνης 

στην Κεντρική και Εξωτερική Υπηρεσία και στα Υπηρεσιακά Συµβούλια, β) την προώθηση 

γυναικών για υποψηφιότητες σε θέσεις διεθνών υπαλλήλων σε Ευρωπαϊκούς και ∆ιεθνείς 

Οργανισµούς, γ) την ισότιµη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα προγράµµατα 

κατάρτισης, δ) την ανάπτυξη δράσεων στο πλαίσιο της διµερούς αναπτυξιακής συνεργασίας 

στους τοµείς της ισότητας των φύλων και της ενδυνάµωσης της θέσης των γυναικών σε 

αναπτυσσόµενες χώρες και τη συµπερίληψη της ισότητας των φύλων ως γνώµονα και 

οριζόντιας παραµέτρου που διαπνέει όλο το ελληνικό αναπτυξιακό πρόγραµµα, και ε) την 

καταπολέµηση του σύγχρονου δουλεµπορίου γυναικών µέσα από δράσεις για την προστασία 

των θυµάτων, την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης του φαινοµένου και την 

αποτελεσµατική καταστολή των εγκληµατικών κυκλωµάτων διακίνησης στο πλαίσιο του 

Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης, όπου το Υπουργείο είναι Εθνικός Συντονιστής. Τα αναπτυξιακά 

προγράµµατα ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας Hellenic AID συνεχίζονται στις χώρες 

προέλευσης των θυµάτων µε στόχο την κοινωνική τους επανένταξη µετά τον εθελοντικό 

επαναπατρισµό τους. Οι δράσεις που υποστηρίζονται, ενισχύουν τα υφιστάµενα κέντρα 
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υποδοχής, τα προγράµµατα κοινωνικής επανένταξης, την ιατρική περίθαλψη και την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και επαγγελµατικής επιµόρφωσης. 

 

4. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας  

 

Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας σε συνέχεια του Ψηφίσµατος του ΣΑ του ΟΗΕ 

1325/31.10.2000 µε θέµα «Γυναίκες, Ειρήνη & Ασφάλεια», των Ψηφισµάτων 1820/2008 & 

1888/2009, καθώς και των Συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διαµορφώσει Εθνικό 

Σχέδιο ∆ράσης για την εφαρµογή του Ψηφίσµατος 1325 και την εξασφάλιση της συµµετοχής 

των γυναικών σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων, πριν από ένοπλες συγκρούσεις, κατά τη 

διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων και µετά από τις ένοπλες συγκρούσεις, στις αναπτυξιακές και 

ανθρωπιστικές δραστηριότητες σε εθνικό, κυβερνητικό και µη κυβερνητικό επίπεδο (εθνικό 

αµυντικό σύστηµα, ένοπλες δυνάµεις), καθώς επίσης και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

(ΗΕ, ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ). Τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης αποτελούν και δέσµευση της ΕΕ επί της 

Σουηδικής Προεδρίας της ΕΕ (Β’ εξάµηνο 2009). Για το σκοπό αυτό, θα συγκροτηθεί 

∆ιυπουργική Επιτροπή, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, µε τη συµµετοχή των Υπουργείων 

Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Προστασίας του Πολίτη και ∆ικαιοσύνης. 

 

Με το Π∆ 54/2010 τροποποιήθηκαν τα σωµατοµετρικά στοιχεία και ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος 

κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις των ΑΣΕΙ/ΑΣΣΥ. Έτσι, µειώθηκε το ελάχιστο επιτρεπόµενο 

ανάστηµα των γυναικών από 1,65µ. στο 1,60µ. και τα όρια του ∆είκτη Μάζας Σώµατος 

τροποποιήθηκαν για τους µεν άνδρες από «20-25» σε «19-27», για τις δε γυναίκες από «18-

22» σε «18-25». Χορηγείται 5µηνη άδεια κυήσεως/τοκετού µετά τον 4ο µήνα κύησης στο θήλυ 

στρατιωτικό προσωπικό και 9µηνη άδεια ανατροφής στο θήλυ και άρρεν στρατιωτικό 

προσωπικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα. Η άδεια ανατροφής 

χορηγείται στο άρρεν στρατιωτικό προσωπικό στις περιπτώσεις που η σύζυγος είναι 

στρατιωτικός ή εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα ή είναι δηµόσιος υπάλληλος, κάνοντας σχετική 

δήλωση για το ποιος γονέας θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής, εξ ολοκλήρου ή 

αθροιστικά, αλλά πάντα διαδοχικά και µετά το πέρας της άδειας κυήσεως/τοκετού.  

 

5. Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

 
Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εντάσσει τη διάσταση του 

φύλου στην πολιτική του, διευκολύνοντας –µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων– την ίδρυση 
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νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (ηλικίας 19-65 ετών) σε όλους σχεδόν τους τοµείς 

οικονοµικής δραστηριότητας στο πλαίσιο του Προγράµµατος: «Ενίσχυση 

Επιχειρηµατικότητας Γυναικών». Το Πρόγραµµα υλοποιείται από τον Ελληνικό Οργανισµό 

Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ). Επίσης, στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος: «Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Νέων» διευκολύνονται νέες ηλικιακά 

επιχειρηµατίες (ηλικίας 19-40 ετών) στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε όλους σχεδόν τους 

τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Στα Προγράµµατα αυτά εντάσσεται το σύνολο σχεδόν 

των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του τοµέα της µεταποίησης, του εµπορίου, των 

υπηρεσιών, του τουρισµού και της ανακύκλωσης-περιορισµού της ρύπανσης. Επίσης, 

λαµβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου στην πολιτική της ισότητας, προωθούνται 

δράσεις για την αναβάθµιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναµικού των επιχειρηµατιών και των εργαζοµένων.  

 

Οι εσωτερικές δοµές των πιο σηµαντικών θεσµικών οργάνων που υπηρετούν συµβουλευτικά 

τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας µας εµπλουτίζονται µε περισσότερες γυναίκες, 

οι οποίες κοµίζουν συχνά µια διαφορετική οπτική για τα πράγµατα, πολύ χρήσιµη για την 

ανανέωση της σκέψης και των πρακτικών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της 

ελληνικής οικονοµίας. Συναφώς, στο σχεδιασµό του Υπουργείου προβλέπεται η στελέχωση 

της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων που υποστηρίζει σηµαντικά το έργο του Εθνικού 

Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας, µε περισσότερες γυναίκες από τον ακαδηµαϊκό και 

επιχειρηµατικό χώρο. 

 

6. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής  

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής θα εντάξει τη διάσταση του 

φύλου στα βασικά προγράµµατα που αναπτύσσει σε τρεις τοµείς: α) την εξοικονόµηση της 

ενέργειας, β) την ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους στη δηµόσια υγεία από τη ρύπανση, 

ιδιαίτερα σε περιπτώσεις περιβαλλοντολογικής κρίσης, και γ) τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

στην πόλη. Πιο συγκεκριµένα, ζητήµατα όπως η καµπάνια για την εξοικονόµηση ενέργειας 

θα είναι προσανατολισµένη και στις γυναίκες, οι οποίες λόγω κοινωνικοποίησης παίζουν 

σηµαντικότερο ρόλο, τόσο στη διαχείριση του σπιτιού, όσο και στη διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών στα περιβαλλοντολογικά πρότυπα. Οι ολοκληρωµένες δράσεις για την αντιµετώπιση 

της χρόνιας ρύπανσης, που έχει πλήξει το έδαφος και κυρίως τα επιφανειακά και τα υπόγεια 

νερά, µε άµεση επίδραση στη δηµόσια υγεία σε συγκεκριµένες περιοχές «υψηλού» κινδύνου 
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θα συµπεριλάβουν τις επιπτώσεις στην αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, καθώς και στους 

τρόπους πρόληψης και προφύλαξης. Τέλος, τα προγράµµατα βελτίωσης της ποιότητας του 

αστικού περιβάλλοντος και ειδικότερα των συνθηκών µετακίνησης των πολιτών στην πόλη, 

θα λάβουν υπόψη ότι οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν διαφορετικές ανάγκες κατά τη 

µετακίνησή τους µέσα σε αυτήν.  

 

Παράλληλα, στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης σε θέµατα 

περιβάλλοντος, µέσω των εξειδικευµένων τηλεοπτικών εκποµπών που προωθούν την 

περιβαλλοντική αγωγή, θα δοθεί έµφαση στο ρόλο των γυναικών στον τοµέα αυτό. Τέλος, η 

συνεργασία µε τις γυναικείες οργανώσεις θα συµβάλει στην ενεργοποίηση των τοπικών 

κινήσεων πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής 

συνείδησης. Το Υπουργείο θα συγκροτήσει οµάδα εργασίας για την περαιτέρω επεξεργασία 

του στόχου της ένταξης της ισότητας του φύλου στο περιβάλλον και στην πράσινη ανάπτυξη 

µε τη συµµετοχή της ΓΓΙΦ. 

 

7. Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων προωθεί την ισότητα των 

φύλων στις βασικές πολιτικές του προτεραιότητες, διασφαλίζοντας την ισότιµη πρόσβαση των 

φύλων στη µόρφωση, επιδιώκοντας την εξάλειψη του αναλφαβητισµού στο γυναικείο 

πληθυσµό, και διευκολύνοντας την πρόσβαση των γυναικών στην επαγγελµατική εκπαίδευση 

και κατάρτιση, στη διά βίου µάθηση, καθώς επίσης και στην επιστήµη και την τεχνολογία.  

Ειδικότερα, η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική αρχή, η οποία διέπει τη λειτουργία του 

Νέου Σχολείου που σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

και αποτελεί κοµβικό στοιχείο στα νέα -υπό διαµόρφωση- εκπαιδευτικά προγράµµατα και 

σχολικά εγχειρίδια που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου. Το σχολείο αυτό θα 

έχει διευρυµένο ωράριο λειτουργίας (ολοήµερο), γεγονός που εξυπηρετεί τους εργαζόµενους 

γονείς και ιδιαίτερα τις µητέρες που επωµίζονται το µεγαλύτερο βάρος της φροντίδας των 

παιδιών. Ιδιαίτερα στο χώρο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στόχος είναι η αξιοποίηση, 

εντός του σχολείου και ευρύτερα, του υλικού που παράχθηκε κατά το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, µε στόχο την 

προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα Επαγγελµατικά 

Λύκεια γίνονται αρωγός της προσπάθειας αλλαγής των στερεοτύπων που κατηγοριοποιούν 

τα επαγγέλµατα σε «ανδρικά» και «γυναικεία». 
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Στο πλαίσιο της ∆ιά Βίου Μάθησης εντάσσεται η οπτική του φύλου δεδοµένου ότι η ισότητα 

των φύλων αφορά σε όλους/ες τους/τις ενήλικες και σε όλους τους τοµείς εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και διά βίου µάθησης. Στη Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης λειτουργεί στο 

Τµήµα Κοινωνικών Θεµάτων, δίκτυο γυναικείων και κοινωνικών επιχειρήσεων και δοµή 

γυναικείας και κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, όπου παρέχονται σε γυναίκες πληροφορίες 

για προγράµµατα διά βίου µάθησης, καθώς και για γυναικεία επιχειρηµατικότητα.    

Στο πλαίσιο της προώθησης της διά βίου µάθησης, τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας µε τις 

συµβουλευτικές υπηρεσίες που διαθέτουν, βοηθούν και στηρίζουν τις γυναίκες σε θέµατα 

οικογένειας, καθώς και επαγγελµατικής και κοινωνικής ανέλιξης. Επίσης, ο θεσµός των 

Σχολών Γονέων, πέραν των άλλων θεµάτων που απασχολούν τη σύγχρονη ελληνική 

οικογένεια, προωθεί ως ξεχωριστή θεµατική ενότητα την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη 

των στερεοτύπων και διακρίσεων µέσα στην οικογένεια.  

Στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ενθαρρύνεται η συνέχιση της λειτουργίας προγραµµάτων 

σπουδών φύλου σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο και η αναµόρφωση των 

προγραµµάτων σπουδών των ΑΕΙ και ΤΕΙ µε ένταξη της διάστασης του φύλου ως οριζόντιας 

πολιτικής και θεµελιώδους αξίας. Ενθαρρύνεται η ένταξη εξειδικευµένης προσέγγισης των 

φοιτητριών στον τοµέα της συµβουλευτικής για τη σταδιοδροµία, στο πλαίσιο των υπηρεσιών 

που προσφέρουν τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης των ΑΕΙ και ΤΕΙ, µε στόχο τη µείωση του 

επαγγελµατικού διαχωρισµού και την ενθάρρυνση των φοιτητριών να ακολουθήσουν 

επαγγέλµατα σε τοµείς που υποεκπροσωπούνται. Σχεδιάζεται η ανάπτυξη θετικών δράσεων 

υπέρ των φοιτητριών και σπουδαστριών στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, σε τοµείς που 

υποεκπροσωπούνται. 

Ο τοµέας της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης αποτελεί έναν από τους κρισιµότερους 

τοµείς για την πλήρη ενσωµάτωση και αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναµικού σε ένα πλαίσιο ισότητας και ίσων ευκαιριών. Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας προτίθεται να υποστηρίξει ενέργειες για την προώθηση της ισότητας των φύλων 

και ιδιαίτερα για τη στήριξη των γυναικών ερευνητριών. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί ιδιαίτερη 

έµφαση στην προώθηση της έρευνας σε θέµατα ισότητας µε ενίσχυση των αντίστοιχων 

ερευνητικών περιοχών. Σε µελλοντικές δράσεις -όπου αυτό κρίνεται σκόπιµο- θα ενταχθούν 

στους θεµατικούς τοµείς προτεραιότητας, οι τοµείς έρευνας σε περιοχές φύλου και ισότητας 

(Gender Studies). Παράλληλα, κατά το σχεδιασµό των δράσεων θα διερευνηθεί η δυνατότητα 

εφαρµογής πριµοδότησης (bonus) της συµµετοχής γυναικών ερευνητριών, αλλά και ελάχιστης 

ποσόστωσης συµµετοχής για το κάθε φύλο, στο πλαίσιο µιας πολιτικής ισότητας και ίσων 
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ευκαιριών. Τέλος, διερευνάται ο σχεδιασµός δράσεων µε στόχο την ενίσχυση της θέσης των 

γυναικών στο χώρο της Έρευνας και της Τεχνολογίας.  

 

8. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  

 

Τo Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο του Προγράµµατος για την 

Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού, σχεδιάζει Έργα που στοχεύουν αφενός στη µείωση 

της ανεργίας των γυναικών και αφετέρου στην ενίσχυση της θέσης των απασχολουµένων 

γυναικών. Τα Έργα αυτά περιλαµβάνουν δράσεις βελτίωσης των επαγγελµατικών δεξιοτήτων 

των γυναικών και ανανέωσης των γνώσεών τους, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρµογή τους 

στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επίσης, προγραµµατίζονται δράσεις που αφορούν 

στην εναρµόνιση της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µέσω παροχής θέσεων 

φύλαξης παιδιών εργαζόµενων και άνεργων γυναικών, καθώς και δράσεων που αποσκοπούν 

στην κατάργηση του επαγγελµατικού διαχωρισµού και κατά συνέπεια και του µισθολογικού 

χάσµατος ανάµεσα στα δύο φύλα. 

 

Ο ΟΑΕ∆ σε συνεργασία µε την ΓΓΙΦ έχει συστήσει µόνιµη οµάδα εργασίας µε αντικείµενο την 

ισότητα των φύλων. Αρχικός στόχος είναι η διαµόρφωση ενός Σχεδίου ∆ράσης για την 

ένταξη της ισότητας των φύλων σε όλο το έργο του ΟΑΕ∆ (εκπαίδευση Συµβούλων 

Απασχόλησης των ΚΠΑ, Σχολές Μαθητείας, Προγράµµατα Νέων Θέσεων Εργασίας, 

Προγράµµατα Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών, συστήµατα εσωτερικής αξιολόγησης κ.λπ.). 

Παράλληλα, ο ΟΑΕ∆ συνεχίζει την προκήρυξη εξειδικευµένων προγραµµάτων για άνεργες 

γυναίκες, µε στόχο να αντιµετωπίσει την υπερεκπροσώπηση των γυναικών ανάµεσα στον 

πληθυσµό των ανέργων και να προσελκύσει περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας.   

 

Στην ανασύσταση του οργανισµού του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) γίνεται 

διακριτή η αρµοδιότητα της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και 

την εργασία και βελτιώνεται το σύστηµα καταγραφής και επεξεργασίας των στατιστικών 

στοιχείων µε την ισότητα ανδρών και γυναικών στην εργασία, µε στόχο να γίνει δυνατή η 

σωστή εκτίµηση της κατάστασης όσον αφορά στην ισότητα στους χώρους εργασίας. 

Παράλληλα, θα γίνει ένταξη της αρχής της ισότητας των φύλων σε όλο το έργο και τις δράσεις 

του ΣΕΠΕ και πιο συγκεκριµένα, στην ενηµέρωση και την παροχή πληροφοριών για 

εργασιακά θέµατα, στη συµβουλευτική, στη συµφιλιωτική διαδικασία (εργατική διαφορά) και 
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στην ελεγκτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, θα σχεδιαστεί εκστρατεία ενηµέρωσης των 

εργαζοµένων και των επιχειρήσεων µε θέµα την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών. Τέλος, 

στα Γραφεία Ισότητας των Φύλων που λειτουργούν στα Τµήµατα Κοινωνικής Επιθεώρησης 

Εργασίας του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης, ενισχύονται και προστίθενται νέες αρµοδιότητες στον τοµέα αυτόν.  

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αύξηση της απασχόλησης και βελτίωσης των κοινωνικών 

παροχών, το Υπουργείο προωθεί τη δηµιουργία ενός νέου θεσµικού πλαισίου για την 

ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας, µε δύο συνιστώσες, την κοινωνική επιχειρηµατικότητα 

και την κοινωνική εργασία. Στόχος είναι να ενεργοποιηθεί η δηµιουργικότητα ανθρώπων που 

θέλουν και µπορούν να αναπτύξουν νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες για κοινωνικούς 

σκοπούς, και να διευρυνθούν οι δυνατότητες απασχόλησης σε κοινωνικές υπηρεσίες για 

πολλούς συµπολίτες µας, άνδρες και γυναίκες, που σήµερα είναι άνεργοι/ες και 

αποκλεισµένοι/ες από την κοινωνική και παραγωγική ζωή του τόπου µας.  

 

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο προχωρά στη σύσταση Ταµείου Κοινωνικής Οικονοµίας µε 

πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Πρόκειται για ένα νέο χρηµατοδοτικό εργαλείο 

κατά το πρότυπο του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας, που αποσκοπεί στη στήριξη κοινωνικών 

δράσεων, καθώς και της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, διοχετεύοντας µικροπιστώσεις και 

µικροδάνεια µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για δράσεις που αποσκοπούν στην ένταξη στην 

οικονοµική ζωή συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων, π.χ. γυναίκες, νέοι/ες, µακροχρόνια 

άνεργοι/ες, µετανάστες/τριες ή άτοµα που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισµό. 

 

Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του Προγράµµατος: «Θυρίδες νεανικής 

επιχειρηµατικότητας» θα δώσει έµφαση στις νέες γυναίκες, οι οποίες αντιµετωπίζουν 

µεγαλύτερα προβλήµατα ανεργίας και θα στηρίξει τις επιχειρηµατικές τους δράσεις ιδιαίτερα 

σε τοµείς που προωθούν την πράσινη ανάπτυξη, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες σε 

πολιτιστικούς και κοινωνικούς τοµείς. Ακόµα, στο πλαίσιο των προγραµµάτων «Νεολαία σε 

δράση» και «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» θα σχεδιάσει στοχευµένη ενηµέρωση προς τις 

γυναικείες οργανώσεις και τις νέες γυναίκες αντίστοιχα. Σε συνεργασία µε την ΓΓΙΦ η 

Γραµµατεία Νέας Γενιάς θα αναπτύξει εκστρατεία ενηµέρωσης των νέων (γυναικών και 

ανδρών) στα θέµατα της σεξουαλικής υγείας και ιδιαίτερα της αντισύλληψης.  

 

9. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
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Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα αναπτύξει συνεργασία µε την ΓΓΙΦ σε 

τρία επίπεδα:  

 

Α. Σύναψη Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της ΓΓΙΦ και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) για το συντονισµό της οργάνωσης και λειτουργίας των ξενώνων για 

γυναίκες θύµατα βίας µε στόχο να υλοποιηθούν κοινά προγράµµατα επιµόρφωσης του 

στελεχιακού δυναµικού των ξενώνων σε εξειδικευµένες µεθόδους προσέγγισης των γυναικών 

θυµάτων βίας όλων των µορφών. Επίσης, η Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Υγείας θα αναπτύξει 

δράσεις µε αντικείµενο την πρόληψη και αρωγή σε θύµατα εµπορίας ανθρώπων (trafficking) 

σε συνεργασία µε την πολιτική της ΓΓΙΦ για την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών.  

 

Β. Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέµατα υγείας και ιατρικά ζητήµατα, δίνοντας 

προτεραιότητα σε εκείνα που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες, αλλά και σε θέµατα σεξουαλικής 

και αναπαραγωγικής υγείας. Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Υγεία που 

προωθεί το ΥΥΚΑ, προτεραιότητα για όλες τις γυναίκες αποτελεί η γνώση και η πρόληψη. Τα 

στατιστικά δεδοµένα αποδεικνύουν ότι οι Ελληνίδες δεν γνωρίζουν επαρκώς τη σηµασία των 

προληπτικών ελέγχων για την προστασία της υγείας τους µε αποτέλεσµα µορφές καρκίνου, 

όπως ο καρκίνος του µαστού και του αναπαραγωγικού συστήµατος να ανήκουν στις πλέον 

διαδεδοµένες στη χώρα µας. Στο πλαίσιο της καµπάνιας του ΥΥΚΑ για την πρωτογενή 

πρόληψη εντάσσεται και η συνεργασία µε την ΓΓΙΦ σύµφωνα µε την οποία στελέχη του 

Υπουργείου (νοσηλευτικό προσωπικό, κοινωνικοί/ές λειτουργοί) θα παρέχουν δωρεάν 

πληροφόρηση και συµβουλευτική σε θέµατα υγείας και πρόληψης στα 14 Συµβουλευτικά 

Κέντρα της ΓΓΙΦ. Ως εκ τούτου, είναι πρόδηλη η ουσιαστική ένταξη της οπτικής του φύλου στη 

µέθοδο προσέγγισης ζητηµάτων υγείας. ∆ιεύρυνση της ένταξης της οπτικής του φύλου στη 

µέθοδο προσέγγισης ζητηµάτων υγείας. Η συνδροµή της ΓΓΙΦ θα είναι σηµαντική στην 

προσπάθεια του ΥΥΚΑ, προκειµένου να διευρύνει τα κέντρα προσυµπτωµατικών ελέγχων στο 

πλαίσιο της λειτουργίας νέων Κέντρων Πρόληψης και Αγωγής Υγείας που 

προγραµµατίζονται, καθώς τόσο η επικοινωνιακή πολιτική τους όσο και η ευαισθητοποίηση 

του γυναικείου πληθυσµού ως προς τους ετήσιους ελέγχους θα δοµηθεί από κοινού µέσα στο 

ενηµερωτικό υλικό που θα παραχθεί. 

 

Γ. Το ΥΥΚΑ θα συνεχίσει την ενε εξελίξει εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά µε τις 

συνέπειες του καπνίσµατος. Θα αναπτυχθούν ενηµερωτικές δράσεις για τις γυναίκες, 
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δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, οι 

Ελληνίδες κατέχουν ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παγκοσµίως (39%). 

 

10. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εντάσσει τη διάσταση του φύλου στην 

πολιτική του ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών από 

γυναίκες (µε αυξηµένη µοριοδότηση) στο πλαίσιο των µέτρων: εκσυγχρονισµός γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων, διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες, στήριξη της δηµιουργίας 

και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων και ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο των παραπάνω µέτρων προωθούνται τοµείς, όπως: υφαντήρια, 

παραγωγή γλυκών του κουταλιού και παραδοσιακών προϊόντων, παραγωγή προϊόντων 

καθαρισµού, παραγωγή αιθέριων ελαίων, κατασκευή κεραµικών ειδών, κατασκευή 

κοσµηµάτων, δραστηριότητες κοµµωτηρίων κ.λπ. Για τους τοµείς αυτούς εκδηλώνουν 

ενδιαφέρον κυρίως γυναίκες ή γυναικείοι συνεταιρισµοί, είτε διότι ήδη δραστηριοποιούνται σε 

αυτούς είτε διότι τους δίνεται η ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν µέσω των µέτρων του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.  

 

Στο πλαίσιο της παροχής και βελτίωσης των υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό 

πληθυσµό, που σχετίζονται άµεσα µε την ποιότητα ζωής και την ενίσχυση της τοπικής 

οικονοµίας των περιοχών, προβλέπεται η παροχή ενισχύσεων για τη δηµιουργία υποδοµών 

φύλαξης παιδιών. Στο πλαίσιο των δράσεων κατάρτισης και αναβάθµισης των γνώσεων του 

ανθρώπινου αγροτικού δυναµικού (σε θέµατα υιοθέτησης καλών γεωργικών πρακτικών), θα 

υπάρξει µέριµνα να συµµετέχουν και οι γυναίκες.  

 

Στις υποστηρικτικές ενέργειες για την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας εντάσσονται και 

δράσεις δικτύωσης, καθώς και στήριξης επιχειρήσεων και συνεταιρισµών (προβολή, 

σύνδεσµοι µε εγχώριες και µη µονάδες προώθησης των προϊόντων, εκθέσεις κ.λπ.), δράσεις 

στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν και γυναικείοι συνεταιρισµοί. Κατά την επιλογή των 

Οµάδων Τοπικής ∆ράσης και ειδικότερα όσον αφορά στο επίπεδο λήψης αποφάσεων για την 

εφαρµογή της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης (Άξονας 4 – Εφαρµογή προσέγγισης Leader) 

εξετάστηκε και µοριοδοτήθηκε η συµµετοχή φορέων που εκπροσωπούν συµφέροντα 

γυναικών.  

 



 

 
41 

Στο πλαίσιο των ενεργειών δηµοσιότητας του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και 

λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου προβλέπεται να διοργανωθούν εκδηλώσεις 

προβολής του ρόλου των γυναικών στην ύπαιθρο, εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σε θέµατα 

που προωθούν την ισότητα των φύλων και εκδηλώσεις ενηµέρωσης για τις δυνατότητες 

ενίσχυσης από το Πρόγραµµα, µε ιδιαίτερη µέριµνα συµµετοχής σε αυτές γυναικών και 

συλλογικών τους φορέων. Τέλος, στα ενεργά µέλη του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου συµµετέχει 

και η Ένωση Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισµών. 

 

11. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

 

Στο πλαίσιο της διοικητικής µεταρρύθµισης του Υπουργείου θα βελτιωθεί το σύστηµα 

συγκέντρωσης και δηµοσίευσης των στατιστικών δικαιοσύνης και της στατιστικής 

ταξινόµησης των αδικηµάτων σε διψήφια και τριψήφια ανάλυση, ώστε να αναδεικνύονται τα 

αποτελέσµατα ως προς τα αδικήµατα που αφορούν στο φύλο, καθώς επίσης και στο φύλο 

των δραστών και των θυµάτων όλων των αδικηµάτων. Με τον τρόπο αυτό, θα διευκολυνθεί ο 

σχεδιασµός και η ανάπτυξη πολιτικών στους εν λόγω τοµείς.  

 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος για την Εθνική Σχολή ∆ικαστών θα 

σχεδιαστούν εξειδικευµένα επιµορφωτικά προγράµµατα σε θέµατα ισότητας των φύλων, 

Οικογενειακού ∆ικαίου, άλλων νόµων που άπτονται των ζητηµάτων του φύλου και θεµελιωδών 

δικαιωµάτων των γυναικών. Η θεµατολογία αυτή θα ενσωµατωθεί επίσης στα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα της Σχολής.  

 

Σε συνεργασία µε την ΓΓΙΦ θα ληφθούν µέτρα για την αναβάθµιση των συνθηκών κράτησης, 

διαβίωσης και εκπαίδευσης των γυναικών στις φυλακές της χώρας (προγράµµατα για τη 

συµφιλίωση οικογενειακής ζωής και κράτησης, όπως ανάληψη γονεϊκού ρόλου, επισκεπτήρια, 

παιδικοί σταθµοί κ.λπ.). Ακόµα, λαµβάνονται µέτρα για την καλύτερη προετοιµασία της 

επανένταξης των αποφυλακισµένων γυναικών σε συνεργασία µε το ΝΠΙ∆ «ΕΠΑΝΟ∆ΟΣ». 

Ενδεικτικά, θα υλοποιηθούν οι δράσεις: α) προετοιµασία για την αποφυλάκιση κρατουµένων 

γυναικών (κατά το διάστηµα 6-8 µηνών πριν την αποφυλάκισή τους) µε την ενηµέρωσή τους 

σχετικά µε τις δυνατότητες κοινωνικής και εργασιακής τους επανένταξης µετά την έκτιση της 

ποινής τους, β) συµβουλευτική υποστήριξη αποφυλακιζόµενων και αποφυλακισµένων 

γυναικών (κοινωνική-ψυχολογική-νοµική-συµβουλευτική απασχόλησης), γ) ειδικά 

συµβουλευτικά προγράµµατα για ανήλικες κρατούµενες και αποφυλακισµένες γυναίκες, δ) 



 

 
42 

ειδικά προγράµµατα σε συνεργασία µε αρµόδιους φορείς απεξάρτησης για τις 

τοξικοεξαρτηµένες κρατούµενες και αποφυλακισµένες γυναίκες, ε) ειδικά προγράµµατα για τις 

αποφυλακισµένες µητέρες, και στ) ειδικά προγράµµατα παρέµβασης σε συνεργασία µε τους 

αρµόδιους φορείς για τα παιδιά των αποφυλακισµένων γυναικών. 

 

12. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  

 

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο δράσεων που άπτονται της πολιτικής για 

την ισότητα των φύλων, όπως η παράνοµη διακίνηση και εµπορία ατόµων (trafficking), 

σχεδιάζει την ενίσχυση και διεύρυνση του Τµήµατος antitrafficking, µε την αύξηση του 

ειδικευµένου προσωπικού, καθώς και τη συνεχή εκπαίδευση των αστυνοµικών που 

στελεχώνουν αυτό το Τµήµα. Το Υπουργείο θα συµµετέχει στον Εθνικό Συντονιστικό 

Μηχανισµό Καταπολέµησης Εµπορίας Ανθρώπων, ώστε να συµβάλλει στην προώθηση 

νοµοθετικών και άλλων δράσεων.  

 

Επίσης, στον τοµέα της ενδοοικογενειακής βίας, σχεδιάζεται η δηµιουργία Τµήµατος 

αντιµετώπισης βιασµού/ενδοοικογενειακής βίας, στελεχωµένο από ειδικευµένο 

προσωπικό, µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών, ώστε τα άτοµα που καταφεύγουν σε αυτό 

να αποφεύγουν τις συχνά επώδυνες εµπειρίες που µέχρι σήµερα αντιµετωπίζουν, και να τους 

παρέχεται ψυχολογική στήριξη και άλλες υπηρεσίες, όπως π.χ. συνοδεία στον/στην 

ιατροδικαστή. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται εκπαιδεύσεις αστυνοµικών για τα θύµατα 

βιασµού/ενδοοικογενειακής βίας. 

 

13. Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού   

 

Στους θεσµούς «Σύγχρονου Πολιτισµού» (βιβλίο, χορός, εικαστικά κ.λπ.) θα προβλεφθούν 

ειδικές δράσεις για την προβολή και προώθηση της γυναικείας δηµιουργίας (π.χ. ειδικές 

εκθέσεις βιβλίου γυναικών συγγραφέων, οµαδικές εκθέσεις γυναικείας καλλιτεχνικής 

δηµιουργίας και έκφρασης). Το Υπουργείο θα υποστηρίξει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της 

ΓΓΙΦ µε την παραχώρηση της χρήσης ολυµπιακών εγκαταστάσεων, ώστε να προβληθούν 

καλύτερα οι καλλιτεχνικές δηµιουργίες στον τοµέα φύλου και ισότητας. Το Υπουργείο 

Ππλιτισµού στο πλαίσιο του θεσµού «Ευρωπαϊκές Ηµέρες Πολιτιστικής Κληρονοµιάς», θα 

προγραµµατίσει για το 2011-2012 εκπαιδευτικές δράσεις σε Μουσεία και χώρους 

πολιτισµικής αναφοράς, µε στόχο την ανάδειξη της ενεργής συµµετοχής των γυναικών σε όλες 
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τις µορφές κοινωνικής δράσης, καθώς και τη συµβολή τους στο ιστορικό γίγνεσθαι και σε όλες 

τις µορφές της τέχνης.  

 

Στα επιδοτούµενα προγράµµατα του ΕΣΠΑ για την απασχόληση ανέργων θα εφαρµοστεί η 

ελάχιστη ποσόστωση µε βάση το φύλο. Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις προσωπικού στα 

αρχαιολογικά έργα, που θα υλοποιηθούν µε αυτεπιστασία, θα γίνει συστηµατική καταγραφή 

της δηµιουργούµενης απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και µορφωτικό επίπεδο. Στο τέλος του 

2011 τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν, θα αξιολογηθούν και εάν κριθεί απαραίτητο θα 

υιοθετηθούν ενεργητικές πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης των γυναικών.  

 

Στον τοµέα του Τουρισµού, στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης, θα υποστηριχθεί ο θεσµός 

των γυναικείων συνεταιρισµών, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές της χώρας, 

εφαρµόζοντας διακριτή πολιτική λόγω των ειδικών συνθηκών στις περιοχές αυτές. Θα 

υποστηριχθούν ιδιαίτερα οι τοµείς δραστηριότητας του πολιτισµού (διοργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, προώθηση της µεσογειακής διατροφής, καλλιτεχνικά εργαστήρια κ.λπ.), του 

περιβάλλοντος (ανακύκλωση, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κ.λπ.), της παροχής τουριστικών 

υπηρεσιών (καταλύµατα, εστιατόρια κ.λπ.), των κοινωνικών υπηρεσιών (φροντίδα 

εξαρτηµένων ατόµων, ηλικιωµένων, εθελοντικών οµάδων νέων κ.λπ.). Μεγάλη έµφαση θα 

δοθεί στα Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του 

Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα εφαρµοστούν προγράµµατα για 

την εξισορρόπηση της συµµετοχής των ανδρών και των γυναικών σε επαγγέλµατα του 

τουρισµού (µάγειροι κ.λπ.), αλλά και διάδοσης τοπογνωσίας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ - Στατιστικά στοιχεία για τη θέση των γυναικών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

 

 

Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση  Είδος αναφοράς 
Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες 

 
Πηγή 

Απασχόληση (%) ανά φύλο ηλικίας 15-64 ετών (Μάιος 
2010)  

48,9% 73,5% 58,6% 70,7% 

Απασχόληση (%) ανά φύλο ηλικίας 15-24 ετών (Μάιος 
2010) 

18,1% 27,7% 33,1% 37,2% 

Απασχόληση (%) ανά φύλο ηλικίας 25-54 ετών (Μάιος 
2010) 

62,2% 88,4% 71,7% 84,6% 

Απασχόληση (%) ανά φύλο ηλικίας 55-64 ετών (Μάιος 
2010) 

32,0% 64,3% 44,6% 61,95% 

Ανεργία (%) ανά φύλο ηλικίας 15-74 ετών  
(Ιούνιος 2010) 

15,7% 9,7% 10,2% 9,9% 

Ανεργία (%) ανά φύλο ηλικίας 15-24 ετών (Ιούνιος 2010)  40,4% 25,5% 19,5% 20,7% 

Ανεργία (%) ανά φύλο 25-74 ετών  
(Ιούνιος 2010) 

13,8% 8,6% 9,2% 8,7% 

Μακροχρόνια άνεργοι (%) ανά φύλο (2009) 6,0% 2,4% 3,1% 2,9% 

∆ιαφορά αµοιβής  (%) (2008) 22,0% 17,5% 
Ποσοστά ανενεργών και µερικώς απασχολούµενων 
γυναικών εξαιτίας της έλλειψης υπηρεσιών φροντίδας 
για παιδιά και υπερήλικα άτοµα (Ιούλιος 2009) 

68,5% - 26,7% 25,9% 

Eurostat, Labour 
Force Survey 

Κάλυψη φροντίδας παιδιών ηλικίας 0-3 ετών (Ο στόχος 
της Βαρκελώνης είναι 33%) (2005) 

7,0% 24,0% 

Κάλυψη φροντίδας παιδιών ηλικίας 3 ετών έως την 
ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Ο στόχος της 
Βαρκελώνης είναι 90%) (2005) 

60,0% 82,4% 

European 
Commission (2005) 
Reconciliation of work 
and private life, 
comparative review of 
thirty European 
countries 

Κατανοµή ανά φύλο των αποφοίτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης (%) (2009) 

59,0% 41,0% 59,0% 41,0% 

Ανεργία (%) ανά φύλο µε διδακτορικό ή µεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών (2009) 

9,7% 5,8% 4,8% 3,7% 
Education Statistics 

Συµµετοχή (%) ανά φύλο στα Εθνικά Κοινοβούλια 17,3% 82,7% 26,0% 74,0% 
Συµµετοχή (%) ανά φύλο σε ανώτατες θέσεις στελεχών 
στις επιχειρήσεις (2008) 

29,0% 71,0% 32,5% 67,5% 

Συµµετοχή (%) ανά φύλο στα διοικητικά συµβούλια των 
µεγαλυτέρων εισηγµένων εταιρειών στο χρηµατιστήριο 
(2009) 

5,0% 95,0% 11,0% 89,0% 

European 
Commission, 
Database on women 
and men in decision-
making 
http://ec.europa.eu/so
cial/publications   

Ποσοστό πληθυσµού ηλικίας άνω των 18 ετών σε 
κίνδυνο φτώχειας (2008) 

20,7% 19,6% 17,5% 15,6% 

Εργαζόµενοι σε κίνδυνο φτώχειας (2008) 12,1% 15,9% 7,9% 9% 
Μη εργαζόµενοι σε κίνδυνο φτώχειας (2007) 26% 23% 25% 23% 
Άνεργοι σε κίνδυνο φτώχειας (2007) 31% 41% 39% 47% 
Συνταξιούχοι σε κίνδυνο φτώχειας (2008) 23,6% 20,8% 21,2% 15% 
Άλλοι µη ενεργοί σε κίνδυνο φτώχειας (2007) 25% 27% 28% 26% 

EU-SILC 

Θάνατοι γυναικών θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας 
(ανθρωποκτονίες 2007) 

10 γυναίκες θύµατα 

Θάνατοι γυναικών θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας 
(ανθρωποκτονίες 2008) 

17 γυναίκες θύµατα 

Θάνατοι γυναικών θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας 
(ανθρωποκτονίες 2009) 

13 γυναίκες θύµατα 

- 

∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας 
Ασφάλειας, Τµ. 1ο 
αντιµετώπισης του 
εγκλήµατος 
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ΕΡΓΟ 1.  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ   

ΕΡΓΟ 2.  ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (GENDER 
MAINSTREAMING) 

ΕΡΓΟ 3.  ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΓΓΙΦ  

ΕΡΓΟ 4.  ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS  

ΕΡΓΟ 5.  ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ 
ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΕΡΓΟ 6.  ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ  

ΕΡΓΟ 7.  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΕΡΓΟ 8.  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
(MENTORING) 

ΕΡΓΟ 9.  ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ 

ΕΡΓΟ 10.  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: ΑΙΡΕΤΕΣ 

ΕΡΓΟ 11.  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: 
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΡΙΕΣ  

ΕΡΓΟ 12.  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ)  

ΕΡΓΟ 13.  ΑΡΣΗ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΜΜΕ) 

ΕΡΓΟ 14.  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

ΕΡΓΟ 15.  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ (ΒΘΙΦ) 

ΕΡΓΟ 16.  ∆ΟΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ 
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

ΕΡΓΟ 17.  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ   

ΕΡΓΟ 18 ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

ΕΡΓΟ 19.  ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΤΠΕ 

ΕΡΓΟ 20.  Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
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ΕΡΓΟ 1 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ   

 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ) 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», Άξονας 3 
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: Όλος ο πληθυσµός 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ: 

Η κωδικοποίηση και απλούστευση της νοµοθεσίας στο πεδίο της ισότητας των φύλων, προκειµένου 
να: α) υπάρχει ένα ενιαίο σώµα κειµένων µε όλες τις διατάξεις και τις κανονιστικές ρυθµίσεις για την 
ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, β) διατυπωθούν κατά τον απλούστερο τρόπο οι σχετικές 
διατάξεις, και γ) διευκολυνθεί από τη δοµή και τη µορφή της κωδικοποίησης η ενεργοποίηση όλων των 
εµπλεκόµενων ενδιαφεροµένων και η υπεύθυνη λογοδοσία, διαφάνεια και αξιολόγηση του βαθµού 
επίτευξης της ισότητας κατά τοµείς πολιτικής και κοινωνικούς χώρους. 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 

• Ανάπτυξη µεθοδολογίας για τη συλλογή, καταγραφή, κωδικοποίηση και απλούστευση των 
νοµοθετικών ρυθµίσεων για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, 
συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών νοµοθετικών ρυθµίσεων που έχουν θεσπιστεί από 
∆ιεθνείς Οργανισµούς. 

• Συλλογή-κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την ισότητα των φύλων, η οποία θα περιέχει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες για τα δικαιώµατα των πολιτών και τις νοµοθετικές διατάξεις 
που τα προστατεύουν. Παράλληλα, θα συνδράµει στο έργο επαγγελµατιών και φορέων που 
καλούνται να εφαρµόσουν, να προωθήσουν και να δηµοσιοποιήσουν την προστασία των 
ανωτέρω δικαιωµάτων.  

• Συλλογή νοµολογίας των ελληνικών δικαστηρίων (από το 1983 και µετά) και του ∆ικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από το 1975 και µετά) που έχει σχέση µε την εφαρµογή της 
νοµοθεσίας της ισότητας των φύλων. 

• Προτάσεις για απλούστευση της εφαρµογής των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων. 

• ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη δηµοσιότητα του Έργου: 

- Ενηµέρωση του συνόλου της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, φορέων, κοινωνικών οµάδων και 
πολιτών – ανδρών και γυναικών, για να γνωρίσουν τις δυνατότητες που το Έργο 
προσφέρει για την καλύτερη άσκηση των δικαιωµάτων τους. 

- Ευαισθητοποίηση φορέων και κοινωνικών οµάδων, καθώς και ενεργοποίηση των 
γυναικείων οργανώσεων, κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ.  

• Σχεδιασµός, ανάπτυξη, αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού σχετικά µε το Έργο, 
το οποίο θα είναι προσπελάσιµο και από άτοµα µε προβλήµατα όρασης µέσω της χρήσης του 
συστήµατος Braille. 

• ∆ηµιουργία πληροφοριακής υποδοµής, για την καταχώρηση, ταξινόµηση, επεξεργασία και 
αναζήτηση των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων για την ισότητα των φύλων στο 
ελληνικό δίκαιο και στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο. 
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ΕΡΓΟ 2 

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
(GENDER MAINSTREAMING) 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ) 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», Άξονας 3 
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: Όλος ο πληθυσµός 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ: 

Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο σύνολο των τοµεακών, περιφερειακών και 
τοπικών πολιτικών (gender mainstreaming) αποτελεί βασικό στόχο και ολοκληρωµένη στρατηγική για 
την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη χάραξη, εφαρµογή και 
αξιολόγηση πολιτικών ισότητας, έτσι ώστε άνδρες και γυναίκες να επωφελούνται ισότιµα από όλες τις 
πολιτικές και δράσεις, σε όλα τα επίπεδα και στάδια της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής. 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 

• Σχεδιασµός και εξειδίκευση προτύπου Συστήµατος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) 
στις δηµόσιες πολιτικές (κεντρικές, περιφερειακές, τοπικές). 

• ∆ηµιουργία τριών (3) Οδηγών Εφαρµογής του ΣΕΙΦ: α) για τις Γενικές Γραµµατείες των 
Υπουργείων (κεντρική διοίκηση), β) για τις νέες εκλεγµένες Περιφέρειες, και γ) για τους 
∆ήµους. 

• Ανάπτυξη Τοµεακών Προγραµµάτων Ισότητας των Φύλων σε φορείς της δηµόσιας πολιτικής 
(Γενικές Γραµµατείες Υπουργείων), καθώς επίσης και Περιφερειακών και Τοπικών 
Προγραµµάτων. 

• Ειδικά προγράµµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης στελεχών της δηµόσιας διοίκησης 
σχετικά µε: α) την ισότητα των φύλων, και β) την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις 
πολιτικές. Η δράση αυτή απευθύνεται σε στελέχη των φορέων (Γενικών Γραµµατειών, 
Περιφερειών, ∆ήµων) που (δυνητικά) εµπλέκονται στο σχεδιασµό, το συντονισµό, την 
εφαρµογή και την αξιολόγηση πολιτικών ισότητας. 

• ∆ιακρατικές συναντήσεις ενηµέρωσης και ανταλλαγής εµπειριών για µεταφορά τεχνογνωσίας 
από παρόµοιες πολιτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

• Εκπόνηση Συστηµατικής Έκθεσης Υλοποίησης µε στόχο την αξιολόγηση του βαθµού και του 
εύρους της ένταξης της ισότητας των φύλων ανά φορέα και τοµέα πολιτικής. 

• Εκπόνηση µελέτης και πιλοτική εφαρµογή του πλαισίου διαδικασιών για τη δηµιουργία 
πολιτικής προϋπολογισµών µε βάση και το φύλο (gender budgeting). 

• Ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση στελεχών της δηµόσιας διοίκησης για την εφαρµογή της 
αρχής της συνεκτίµησης της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του κρατικού 
προϋπολογισµού. 

• Ενέργειες για την ενίσχυση του Κύκλου Ισότητας του Συνηγόρου του Πολίτη (ηµερίδες, 
συνέδρια κ.λπ.). 

• Ενέργειες για την ενίσχυση της διάστασης του φύλου στις υφιστάµενες έρευνες που διενεργεί 
η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). 
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ΕΡΓΟ 3 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΓΓΙΦ  

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», Άξονας 3 

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: Γυναίκες 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ: 

Η αντιµετώπιση και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και η πολλαπλή υποστήριξη των 
θυµάτων µέσω της δηµιουργίας ή/και της αναβάθµισης των Συµβουλευτικών Κέντρων της ΓΓΙΦ σε 
εθνικό επίπεδο.  

 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 

• ∆ηµιουργία δώδεκα (12) νέων Συµβουλευτικών Κέντρων ΓΓΙΦ υποστήριξης γυναικών-θυµάτων 
βίας [ένα (1) σε κάθε ∆ιοικητική Περιφέρεια της χώρας, πλην της Αττικής] και αναβάθµιση δύο 
(2) υφιστάµενων Συµβουλευτικών Κέντρων της ΓΓΙΦ (Αθήνα, Πειραιάς). 

• Στελέχωση Συµβουλευτικών Κέντρων: απασχόληση κατ’ ελάχιστο τεσσάρων (4) στελεχών ανά 
Κέντρο [έξι (6) για Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη], σε ειδικότητες συναφείς µε το αντικείµενο 
για την αποτελεσµατική λειτουργία των Κέντρων.  

• Επιµόρφωση των στελεχών που θα εργαστούν στα Συµβουλευτικά Κέντρα, καθώς και των 
δικηγόρων (των δικηγορικών συλλόγων της χώρας) που θα εµπλακούν στο Έργο. 

• Ενηµέρωση, εξειδικευµένη πληροφόρηση και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 
(ψυχοκοινωνικής στήριξης και νοµικής συµβουλευτικής) για την αντιµετώπιση, την 
καταπολέµηση της βίας και την υποστήριξη των θυµάτων έµφυλης βίας. 

• Συνεργασία µε τους κατά τόπους ∆ικηγορικούς Συλλόγους για την παροχή νοµικών 
υπηρεσιών (legal aid) σε γυναίκες θύµατα βίας. 

• ∆ικτύωση Συµβουλευτικών Κέντρων µε φορείς της πολιτείας (π.χ. ΟΑΕ∆, ΚΠΑ, κοινωνικές 
υπηρεσίες ∆ήµων κ.λπ.). 

• Υλοποίηση δράσεων πρόληψης για την εξάλειψη της έµφυλης βίας κατά των γυναικών και 
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.  
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ΕΡΓΟ 4 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», Άξονας 3 

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: Γυναίκες  

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ: 

Η τηλεφωνική γραµµή SOS αποτελεί µια µορφή υπηρεσίας µε ιδιαίτερη αποστολή την παροχή άµεσης 
βοήθειας σε έκτακτα και µε επείγοντα χαρακτήρα περιστατικά βίας, την παροχή πληροφόρησης (πώς 
και πού να απευθυνθεί µια γυναίκα κατά την κρίση) ή/και άµεσης τηλεφωνικής υποστήριξης σε 24ωρη 
βάση / 365 ηµέρες το χρόνο.  

Η λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής SOS παρέχει υπηρεσίες ενηµέρωσης, άµεσης βοήθειας και 
τηλεφωνικής συµβουλευτικής, ενώ είναι κρίσιµης σηµασίας να µπορεί να συνδέεται µε Συµβουλευτικά 
Κέντρα και Ξενώνες, παραπέµποντας γυναίκες κατά περίπτωση. 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 

• Λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής SOS 15900 για την άµεση συµβουλευτική υποστήριξη 
των γυναικών θυµάτων βίας σε 24ωρη βάση / 365 ηµέρες το χρόνο. 

• Συµβουλευτική υποστήριξη γυναικών θυµάτων βίας µέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
sos15900@isotita.gr. 

• Λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής SOS και σε άλλες γλώσσες -πλην της ελληνικής- για να 
καλύπτει και τις ανάγκες των µεταναστριών. 

• Άµεση σύνδεση και δυνατότητα παραποµπής θυµάτων βίας στα Συµβουλευτικά Κέντρα και 
τους Ξενώνες. 

• Επιµόρφωση των στελεχών που θα εργαστούν στην τηλεφωνική γραµµή SOS. 

• Συγκρότηση και λειτουργία Επιστηµονικής Επιτροπής για την επιστηµονική εποπτεία του 
Έργου. 
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ΕΡΓΟ 5 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ  

ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», Άξονας 3 

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: Γυναίκες θύµατα βίας και τα παιδιά τους 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ: 

Η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου δικτύου τοπικών δοµών (Συµβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων 
φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας και των παιδιών τους) και υπηρεσιών για την αρωγή των γυναικών 
θυµάτων βίας, καθώς και την πρόληψη και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Η ανάπτυξη 
αυτού του δικτύου θα γίνει µε τη δηµιουργία νέων δοµών ή/και την αναβάθµιση των ήδη υφισταµένων, 
µέσω της υλοποίησης Τοπικών Σχεδίων ∆ράσης, σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, (ΕΚΚΑ), τους ΟΤΑ και τις ΜΚΟ. 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 

• ∆ηµιουργία Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών-θυµάτων βίας και των παιδιών τους στις 
Πρωτεύουσες των Περιφερειών.  

• ∆ηµιουργία Συµβουλευτικών Κέντρων για γυναίκες-θύµατα βίας σε µεγάλες πόλεις κάθε 
Περιφέρειας. 

• Αναβάθµιση και ενίσχυση υφιστάµενων ∆οµών (Συµβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων) και 
υπηρεσιών, όπου αυτές υπάρχουν. 

• Επιµόρφωση των στελεχών που θα εργαστούν στα Συµβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες. 

• Πολλαπλή υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών άµεσης αρωγής ή/και φιλοξενίας των γυναικών 
θυµάτων βίας και των παιδιών τους.  

• Ανάπτυξη συνεργασιών µε άλλους φορείς της πολιτείας (π.χ. ΟΑΕ∆, ΚΠΑ κ.λπ.).  

• Συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την υλοποίηση ενεργειών για την πρόληψη και 
καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών. 
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ΕΡΓΟ 6 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ  

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», Άξονας 3 

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: Όλος ο πληθυσµός 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:  

Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά µε: α) το ισχύον θεσµικό πλαίσιο που αφορά 
στην έµφυλη βία κατά των γυναικών (ενδοοικογενειακή βία, βιασµός, πορνεία, διακίνηση και εµπορία 
γυναικών µε σκοπό την εκµετάλλευση/trafficking), β) την ανάδειξη του ρόλου που αναλαµβάνει ο 
αρµόδιος κυβερνητικός µηχανισµός (ΓΓΙΦ) ως προς την υποστήριξη και αρωγή των γυναικών και των 
παιδιών που έχουν υποστεί βία, και γ) την πρόληψη τέτοιων φαινόµενων. 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ:  

• Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα έµφυλης βίας (ενδοοικογενειακή 
βία, βιασµός, πορνεία, σεξουαλική παρενόχληση, παράνοµη διακίνηση και εµπορία γυναικών 
µε σκοπό την εκµετάλλευση/trafficking), καθώς και για την πρόληψη τέτοιων φαινόµενων.  

• Ενηµερωτική καµπάνια-εκστρατεία σε εθνικό επίπεδο για το ισχύον θεσµικό πλαίσιο που 
αφορά στη βία κατά των γυναικών, καθώς και στην ανάδειξη του ρόλου που αναλαµβάνει η 
ΓΓΙΦ –ως αρµόδιος κυβερνητικός µηχανισµός– για την υποστήριξη και αρωγή των 
κακοποιηµένων γυναικών. 

• Αξιοποίηση διάφορων επικοινωνιακών µέσων και ενεργειών (ηµερίδες, έντυπα, φυλλάδια 
κ.λπ.), καθώς επίσης και χορηγιών επικοινωνίας από τα ΜΜΕ. 

• Παραγωγή και διάχυση έντυπου, ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού υλικού (καταχωρήσεις 
σε εφηµερίδες και περιοδικά, αφίσες, φυλλάδια, αυτοκόλλητα, ηµερολόγια, ραδιοτηλεοπτικά 
σποτ, τηλεοπτική καµπάνια, βίντεο, φωτογραφίες, ανακοινώσεις, δελτία τύπου κ.λπ.).  

• Εξειδικευµένη καµπάνια προς τις νέες γυναίκες µε στόχο την πρόληψη και την ενδυνάµωσή 
τους στην αντιµετώπιση των πρώιµων εκφράσεων ανδρικής βίας (ψυχολογική κ.λπ.). 

• ∆ιοργάνωση θεµατικού συνεδρίου, καθώς και ηµερίδων ευαισθητοποίησης σε περιφερειακό 
επίπεδο. 
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ΕΡΓΟ 7 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», Άξονας 3 

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: Γυναίκες στο δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα, στελέχη δηµόσιας 
διοίκησης 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:  

Το Έργο αποσκοπεί στην υλοποίηση ολοκληρωµένων σχεδίων δράσης επιµόρφωσης και 
ευαισθητοποίησης των στελεχών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, σχετικά µε την 
ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, µε έµφαση στην ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις 
πολιτικές που υλοποιούν οι υπηρεσίες των Υπουργείων, των Περιφερειών και των ΟΤΑ.  

Η ΓΓΙΦ θα απευθυνθεί σε στελέχη των Υπουργείων, των Περιφερειών και των ΟΤΑ που εµπλέκονται 
στο σχεδιασµό και στην εφαρµογή πολιτικών ισότητας, αλλά και γενικότερα σε στελέχη της δηµόσιας 
διοίκησης. Στόχος είναι: α) η υιοθέτηση της διάστασης του φύλου σε οριζόντια βάση κατά την 
ανάπτυξη πολιτικών, και β) η εφαρµογή θετικών µέτρων υπέρ των γυναικών για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος των δηµόσιων πολιτικών. 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 

• Ενέργειες επικοινωνίας/δηµοσιότητας, καθώς και ευαισθητοποίησης στελεχών της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

• Σχεδιασµός και υλοποίηση ειδικών προγραµµάτων επιµόρφωσης ανθρώπινου δυναµικού της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που θα στελεχώσει τους µηχανισµούς για την εφαρµογή, την 
παρακολούθηση, το συντονισµό και τον έλεγχο των πολιτικών ισότητας.  

• Η επιµόρφωση ειδικών σε θέµατα ισότητας (gender experts). 
• Η επιµόρφωση των στελεχών του ΣΕΠΕ.  
• Η επιµόρφωση σωφρονιστικών υπαλλήλων των γυναικείων φυλακών. 
• Η επιµόρφωση υπαλλήλων των περιφερειακών υπηρεσιών µετανάστευσης (∆ιεύθυνση 

Αλλοδαπών και Ιθαγένειας των ∆ήµων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και των Περιφερειών 
Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας), καθώς επίσης και της Γενικής Γραµµατείας Πληθυσµού 
και Κοινωνικής Συνοχής. 

• Η επιµόρφωση στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας. 
• Η επιµόρφωση στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ. 
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ΕΡΓΟ 8 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (MENTORING) 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ) 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: Απασχολούµενες, αυτοαπασχολούµενες (µε ή χωρίς προσωπικό) και 
γυναίκες ιδιοκτήτριες µικρών επιχειρήσεων  

 
ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ: 

Στο πλαίσιο της αναβάθµισης της επαγγελµατικής θέσης των εργαζοµένων γυναικών, η ΓΓΙΦ 
αποσκοπεί στην ποιοτική βελτίωση των όρων εργασίας και της λειτουργικής οργάνωσης της 
απασχόλησης γυναικών. Το Έργο στοχεύει στην προώθηση της προσαρµοστικότητας και της 
επαγγελµατικής εξέλιξης εργαζοµένων και αυτοαπασχολούµενων γυναικών (µε ή χωρίς προσωπικό), 
µέσω της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευµένους/ες Σύµβουλους Απασχόλησης .Το 
Έργο στοχεύει, επίσης, στην αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας των µικρών γυναικείων 
επιχειρήσεων και στην υιοθέτηση πολιτικών ισότητας των φύλων στις επιχειρήσεις µέσω της 
καθιέρωσης σήµατος ποιότητας στον τοµέα αυτό.   

 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 

• Ενέργειες εξειδικευµένης πληροφόρησης, υποστήριξης και συµβουλευτικής-mentoring 
εργαζοµένων γυναικών για την αναβάθµιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.   

• Ενέργειες εξειδικευµένης πληροφόρησης, υποστήριξης και συµβουλευτικής-mentoring 
αυτοαπασχολούµενων γυναικών (µε ή χωρίς προσωπικό). 

• Ενέργειες δικτύωσης των αυτοαπασχολούµενων γυναικών (µε ή χωρίς προσωπικό).   
• Εκπόνηση µελέτης προσδιορισµού δεικτών ισότητας και καλών πρακτικών των επιχειρήσεων 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πλαισίου διαδικασιών καθιέρωσης και απονοµής σήµατος 
ποιότητας επιχειρήσεων που ενέταξαν πολιτικές ισότητας στον εργασιακό χώρο.  

• Ενέργειες ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων για να υιοθετούν πολιτικές ισότητας των 
φύλων. 

• Καθιέρωση Σήµατος Ποιότητας για τις επιχειρήσεις που έχουν εντάξει πρακτικές ισότητας 
στον εργασιακό χώρο και είναι σύµφωνες µε τους δείκτες ισότητας.  

• Εκπόνηση εγχειριδίων και οδηγών καλών πρακτικών σχετικά µε την ένταξη της ισότητας των 
φύλων στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού, ώστε οι επιχειρήσεις και τα στελέχη τους να 
διευκολύνονται στην υιοθέτηση σχεδίων ισότητας των φύλων.  
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ΕΡΓΟ 9  

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» (σε 
συνεργασία µε την ΕΥΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)   

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: Γυναίκες άνεργες, απολυµένες γυναίκες 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:  

Στο πλαίσιο της άρσης του επαγγελµατικού διαχωρισµού λόγω φύλου το Έργο αποσκοπεί: α) στην 
αύξηση της συµµετοχής των γυναικών σε επαγγέλµατα όπου αυτές υποεκπροσωπούνται, και β) στην 
προώθηση γυναικών και ανδρών σε «ανδρικά» και «γυναικεία» επαγγέλµατα αντίστοιχα (διπλή 
κατεύθυνση) µέσω δράσεων ευαισθητοποίησης, προκειµένου να εξαλειφθούν οι στερεότυπες 
αντιλήψεις σχετικά µε το ρόλο των φύλων στην οικογένεια και την εργασία, καθώς και να ενσωµατωθεί 
η αρχή της ισότητας στο χώρο εργασίας.. 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 

• Ολοκληρωµένη δέσµη δράσεων για την υποστήριξη του προσανατολισµού ανέργων γυναικών 
σε τεχνικά επαγγέλµατα ή επαγγέλµατα που οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται και για τα 
οποία παρουσιάζεται αυξηµένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η δράση θα περιλαµβάνει:  
- Παροχή εξειδικευµένης συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού άνεργων 

γυναικών.. 
- Προγράµµατα κατάρτισης και εγγυηµένης απασχόλησης των άνεργων ή απολυµένων 

γυναικών σε «ανδρικά» επαγγέλµατα.   
• ∆ράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού, που θα περιλαµβάνουν παραγωγή 

ενηµερωτικών σποτ, διεξαγωγή ηµερίδων, ευρείας µορφής καµπάνια ενηµέρωσης του κοινού 
(τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση). Αναλυτικά: 
- Ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση για τον επαγγελµατικό διαχωρισµό στην απασχόληση µε 

στόχο την εξάλειψη των στερεότυπων αντιλήψεων σχετικά µε το ρόλο των φύλων στην 
αγορά εργασίας, τη µείωση του οριζόντιου και κάθετου διαχωρισµού των επαγγελµάτων 
και τη συρρίκνωση του χάσµατος του φύλου.  

- Ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση για τη µείωση της ανισότητας των φύλων στον οικιακό-
οικογενειακό χώρο µε στόχο την ευαισθητοποίηση και την ίση συµµετοχή ανδρών και 
γυναικών στις οικογενειακές υποχρεώσεις φροντίδας και οικιακής εργασίας και οι οποίες 
επηρεάζουν τη συµµετοχή των ατόµων στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό.    

- Ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση για την προώθηση των γυναικών σε τεχνικά επαγγέλµατα 
ή επαγγέλµατα µε αυξηµένο τεχνικό περιεχόµενο εργασίας.  
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ΕΡΓΟ 10 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: ΑΙΡΕΤΕΣ 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», Άξονας 3 

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: Όλος ο πληθυσµός και ειδικότερα: γυναίκες αιρετές του Εθνικού-
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & της Αυτοδιοίκησης, γυναίκες υποψήφιες σε εκλογικές διαδικασίες, που 
µέχρι τώρα δεν έχουν εκλεγεί 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:  

Σκοπός του Έργου είναι η υποστήριξη των αιρετών και των υποψηφίων αιρετών γυναικών, 
προκειµένου να διευρυνθεί: α) η συµµετοχή τους σε θέσεις πολιτικής ευθύνης, και β) η εκπροσώπησή 
τους στους πολιτικούς θεσµούς σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 

• ∆ιεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης/ενηµέρωσης πριν τη διεξαγωγή των εκλογών της 
τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης (2010) και του εθνικού Κοινοβουλίου (2013). Οι 
καµπάνιες θα περιλαµβάνουν φυλλάδια, αφίσες και ενηµερωτικά έντυπα, ραδιοτηλεοπτικό σποτ, 
καταχωρήσεις στον περιοδικό και ηµερήσιο τύπο και στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ (portals).  

• ∆ράσεις δικτύωσης γυναικών που ανήκουν στα όργανα και τους πολιτικούς θεσµούς σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο φορέων, όπως είναι η Βουλή των Ελλήνων, η ΚΕ∆Ε, 
η επικείµενη Ένωση Περιφερειών κ.λπ., θα συσταθούν και θα στελεχωθούν γραφεία δικτύωσης 
γυναικών, µε στόχο την αξιοποίηση και ανταλλαγή εµπειριών, την ενδυνάµωση και την 
αλληλοϋποστήριξή τους σε ενέργειες ενίσχυσης της συµµετοχής τους σε θέσεις πολιτικής ευθύνης.  

• Σειρά δηµόσιων εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και διάχυσης εµπειριών, όπως: α) Συνέδριο µε 
τίτλο: «Η Πόλη της Ισότητας» για την Υπογραφή της Ισότητας (2011), β) Ευρωπαϊκό Συνέδριο για 
τις γυναίκες στην Πολιτική (2012), γ) επιµορφωτικές συναντήσεις και οµάδες εργασίας µε στελέχη 
των κοµµατικών µηχανισµών που καταρτίζουν ψηφοδέλτια για την προώθηση εσωκοµµατικής 
δηµοκρατίας µε την οπτική του φύλου, και δ) διενέργεια λαϊκών/τοπικών συνελεύσεων µε τη 
συµµετοχή µη εκλεγµένων γυναικών, προκειµένου να ενθαρρυνθούν και να συµµετέχουν ενεργά 
στις εκλογές. 

• ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων – µητρώου εκλεγµένων γυναικών και υποψηφίων γυναικών ανά 
κόµµα, εκλογική αναµέτρηση, περιφέρεια κ.ά. 

• Επιµόρφωση και ενδυνάµωση –µέσα από βιωµατικά σεµινάρια– αιρετών γυναικών και 
υποψηφίων, για την προσωπική τους ανάπτυξη και ενδυνάµωση σε τοµείς επικοινωνίας, 
παρουσίασης εαυτού, ηγεσίας κ.ά. Η επιµόρφωση θα περιλαµβάνει και θέµατα τοπικής 
αυτοδιοίκησης, πολιτικών ισότητας των φύλων, σχετικής νοµοθεσίας κ.λπ.  

 

Για την υλοποίηση των δράσεων αυτών, ορίζεται ως τελικός δικαιούχος το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα 
Ισότητας (ΚΕΘΙ).  
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ΕΡΓΟ 11 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΡΙΕΣ 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», Άξονας 3 

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: Συνδικαλίστριες του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, υποψήφιες σε 
εκλογές για τα συνδικαλιστικά όργανα όλων των βαθµών, όλες οι ενδιαφερόµενες εργαζόµενες  
 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ: 

Βασικός σκοπός του Έργου είναι η αύξηση της συµµετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στις 
οργανώσεις των Κοινωνικών Εταίρων σε εθνικό επίπεδο.  

 

∆ΡΑΣΕΙΣ:  

1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΓΣΕΕ) / ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 

Σκοπός των δράσεων που θα υλοποιηθούν είναι η ενίσχυση των γυναικών ιδιωτικών υπαλλήλων, 
ώστε να δραστηριοποιηθούν και να συµµετέχουν σε θέσεις ευθύνης στα συνδικαλιστικά όργανα όλων 
των βαθµίδων. 

• Επιµόρφωση γυναικών εργαζοµένων στα ζητήµατα συνδικαλισµού και ισότητας των φύλων. 

• ∆ηµιουργία σταθερής δοµής/µηχανισµού ισότητας των φύλων στην έδρα της ΓΣΕΕ για την 
υποστήριξη της Γραµµατείας των Γυναικών και λειτουργία help line για την 
υποστήριξη/πληροφόρηση γυναικών. 

• ∆ράσεις δικτύωσης και διακρατικής συνεργασίας. 

• Σχέδια δράσης ∆ευτεροβάθµιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. 

2. ΑΝΩΤΑΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Α∆Ε∆Υ) 

• ∆ηµιουργία σταθερής δοµής/µηχανισµού ισότητας των φύλων για την υποστήριξη της 
Γραµµατείας των Γυναικών και λειτουργία help line για την υποστήριξη/πληροφόρηση γυναικών. 

• Επιµόρφωση συνδικαλιστριών και εν δυνάµει συνδικαλιστριών σε θέµατα συνδικαλιστικού 
κινήµατος, διεκδικήσεων, πρακτικών, συλλογικών διαπραγµατεύσεων και ισότητας φύλων. 

• Ηµερίδες ευαισθητοποίησης για αιρετά µέλη ∆Σ (άνδρες και γυναίκες) Οµοσπονδιών και 
πρωτοβάθµιων οργάνων σε θέµατα φύλου. 

• ∆ράσεις ∆ικτύωσης και διακρατικής συνεργασίας. 

3. ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

• ∆ηµιουργία σταθερής δοµής/µηχανισµού ισότητας των φύλων στις οργανώσεις (ΣΕΒ, ΓΣΒΕΕ, 
ΕΣΕΕ, ΓΕΣΑΣΕ) για την υποστήριξη Γραµµατείας Γυναικών (διετή Σχέδια ∆ράσης) και λειτουργία 
help line για την υποστήριξη/πληροφόρηση γυναικών. 

• ∆ράσεις ∆ικτύωσης και διακρατικής συνεργασίας. 
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ΕΡΓΟ 12  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ)  
 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», Άξονας 3 

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: Γυναικείες Οργανώσεις & ΜΚΟ  

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ: 

Η υποστήριξη της διοικητικής ικανότητας των γυναικείων οργανώσεων και ΜΚΟ –που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ισότητας των φύλων και της προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων– για την εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίων δράσης για την προώθηση της ισότητας των 
φύλων, µε απώτερο στόχο την ουσιαστική εµπλοκή τους στο σχεδιασµό δηµόσιων πολιτικών ισότητας. 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ:  

Η υλοποίηση του Έργου θα πραγµατοποιηθεί σε δύο (2) κύκλους, και θα περιλαµβάνει: 

Εφαρµογή από τις ΜΚΟ Σχεδίων ∆ράσης προώθησης της ισότητας των φύλων, που θα υλοποιηθούν 
σε διάστηµα (2) ετών  και τα οποία ενδεικτικά µπορούν να αφορούν σε: 

- ∆ράσεις που συµβάλλουν στην πρόληψη και την καταπολέµηση κάθε µορφής έµφυλης βίας 
κατά των γυναικών και την αρωγή θυµάτων βίας. 

- ∆ράσεις που υποστηρίζουν τις κοινωνικά ευπαθείς οµάδες γυναικών (µετανάστριες, 
πρόσφυγες, φυλακισµένες, αποφυλακισµένες, γυναίκες Ροµά, γυναίκες µε διαφόρων µορφών 
αναπηρία κ.ά.). 

- ∆ράσεις καταπολέµησης των στερεοτύπων των φύλων και των έµφυλων κοινωνικών ρόλων, 
όπως προβάλλονται από τα ΜΜΕ. 

- ∆ράσεις µε καινοτόµο χαρακτήρα σε νέους τοµείς ένταξης της οπτικής του φύλου (π.χ. 
περιβάλλον, κοινωνία της γνώσης κ.ά.). 

 

Για την υλοποίηση των Σχεδίων ∆ράσης προβλέπεται η κάλυψη του κόστους πλήρους απασχόλησης 
ενός/µίας εργαζοµένου/ης που θα αναλάβει την τεχνική και οργανωτική υποστήριξη και το συντονισµό 
του Σχεδίου ∆ράσης. 

 

Για την υλοποίηση των Σχεδίων ∆ράσης ορίζεται ως τεχνικός σύµβουλος το Κέντρο Ερευνών για 
Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ).  
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ΕΡΓΟ 13 

ΑΡΣΗ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΜΜΕ) 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Τακτικός προϋπολογισµός της ΓΓΙΦ  

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: Όλος ο πληθυσµός 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:  

Σκοπός του Έργου είναι η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και η ενίσχυση συνεργασιών που στοχεύουν 
στην άρση των υφιστάµενων κοινωνικών και πολιτισµικών αντιλήψεων αναφορικά µε τους 
στερεοτυπικούς ρόλους γυναικών και ανδρών. Στόχος του Έργου είναι η παρουσίαση γυναικείων 
θεµάτων στα ΜΜΕ, καθώς επίσης και θεµάτων που αφορούν στην ισότητα ανδρών και γυναικών κατά 
τρόπο που δεν αναπαράγει και δεν δηµιουργεί διακρίσεις και ανισότητες µε βάση το φύλο, αλλά 
αντίθετα συµβάλλει στην πραγµατοποίηση της ουσιαστικής ισότητας.  

∆ΡΑΣΕΙΣ: 

• ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

- Απονοµή Βραβείου Ισότητας των Φύλων «Ελένη Αλιτζόγλου» του Ιδρύµατος Προαγωγής της 
∆ηµοσιογραφίας Μπότση σε δηµοσιογράφο που προωθεί θέµατα ισότητας των φύλων. 

- Θέσπιση Βραβείου/Αριστείου Επικοινωνίας, σε συνεργασία µε το Σύνδεσµο ∆ιαφηµιζοµένων 
Ελλάδος που προωθεί την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών. 

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 

- Συνεργασία µε το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Καταγγελίες. 

- Συνεργασία µε το Συµβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας για την επανεξέταση του Ελληνικού 
Κώδικα ∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας (2007) και την ένταξη νέου παραρτήµατος που θα 
εξειδικεύει την παρουσίαση των διαφηµίσεων µε την οπτική του φύλου. 

- Συνεργασία µε το Σύνδεσµο ∆ιαφηµιζοµένων Ελλάδος για την ανάπτυξη κοινών δράσεων 
(βραβείο διαφήµισης, ευαισθητοποίηση-ενηµέρωση των µελών τους) µε στόχο την προώθηση 
της ισότητας των φύλων.  

- Συνεργασία µε την ΕΡΤ και την Ένωση Ιδιωτικών Σταθµών Εθνικής Εµβέλειας.  

- Συνεργασίες µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς που παρεµβαίνουν στον τρόπο µε τον οποίο 
παρουσιάζονται και προβάλλονται τα θέµατα ισότητας των φύλων από τα ΜΜΕ.  
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ΕΡΓΟ 14 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», Άξονας 3 

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: Όλος ο πληθυσµός 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:  

Το Έργο στοχεύει στην ενίσχυση και διεύρυνση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών και της 
πολιτιστικής ιδιότητας του πολίτη (cultural citizenship), ιδιαίτερα των γυναικών, στην παραγωγή και 
πρόσληψη της τέχνης (κινηµατογράφος, ντοκιµαντέρ, θέατρο, λογοτεχνία, µουσική, χορός, 
φωτογραφία, εικαστικά, ψηφιακές τέχνες κ.λπ.) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, µέσα από την:  

• Ανάδειξη των εµποδίων που περιορίζουν τις γυναίκες να αναπτύξουν και να προβάλουν τις 
καλλιτεχνικές δεξιότητες και δηµιουργίες τους σε όλους τους τοµείς της τέχνης.  

• Ενθάρρυνση των γυναικών να αντιµετωπίσουν τα εµπόδια αυτά σε όλους τους τοµείς τέχνης.  

• Ενίσχυση της καλλιτεχνικής δηµιουργίας ανδρών και γυναικών σε θέµατα που αφορούν  στις 
ταυτότητες φύλου, τα δικαιώµατα των γυναικών και την ισότητα των φύλων.  

• Υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών οµάδων γυναικών (µετανάστριες, αποφυλακισµένες, 
γυναίκες µε ειδικές ανάγκες κ.λπ.) τόσο για την πρόσληψη της τέχνης όσο και για την 
καλλιτεχνική τους έκφραση.  

• ∆ιοργάνωση 15/νθήµερου φεστιβάλ καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (2012).  

• Εκπόνηση µελετών για τη διάσταση του φύλου στα καλλιτεχνικά επαγγέλµατα (διαχωρισµός 
σε «ανδρικά» και «γυναικεία», όροι και εµπόδια στη σταδιοδροµία, ορισµός επαγγέλµατος 
κ.λπ.), καθώς επίσης και για ζητήµατα που αφορούν στη συµµετοχή των γυναικών στα 
Επιµελητήρια, τους συλλόγους και τους κρατικούς καλλιτεχνικούς θεσµούς.  

• ∆ικτύωση νέων καλλιτεχνών – ανδρών και γυναικών και προβολή του έργου τους για την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα ισότητας των φύλων.  

 

Για όλες τις παραπάνω δράσεις, η ΓΓΙΦ θα συνεργαστεί µε το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού. 
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ΕΡΓΟ 15 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ (ΒΘΙΦ) 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», Άξονας 3 

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: Όλος ο πληθυσµός 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ:  

Η Βιβλιοθήκη Θεµάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) της ΓΓΙΦ είναι η µοναδική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα 
που εξειδικεύεται σε θέµατα ισότητας των φύλων και ιστορίας του γυναικείου κινήµατος. Στόχος της 
παρέµβασης είναι η αναβάθµισή της µε την παραγωγή νέων υπηρεσιών πληροφόρησης προς όφελος 
της έρευνας, της ενηµέρωσης και του σχεδιασµού δράσεων στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για 
την ισότητα σε όλους τους τοµείς της δηµόσιας πολιτικής. 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 

• Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης µε τη συγκρότηση και λειτουργία Επιστηµονικής 
Επιτροπής, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία Οµάδων Εργασίας µε στελέχη µε εµπειρία 
σε συναφή µε το Έργο αντικείµενα. 

• Ανάπτυξη και Πιλοτική Λειτουργία Ψηφιακού Θεµατικού Αποθετηρίου. 

• Εµπλουτισµός της βάσης µε τεκµήρια σε ψηφιακή και φυσική µορφή που προέρχονται από 
προγράµµατα δράσης δηµοσίων υπηρεσιών, ΜΚΟ, συνέδρια κ.ά. («γκρίζα» βιβλιογραφία). 
Ψηφιοποίηση παλαιότερων τεκµηρίων «γκρίζας» βιβλιογραφίας.  

• Χαρτογράφηση και καταγραφή των Γυναικείων Αρχείων όλης της χώρας µε στόχο τον 
εµπλουτισµό του ιστορικού αρχείου της ΒΘΙΦ µε νέο υλικό. 

• Ψηφιοποίηση και αποθήκευση επιλεγµένων περιοδικών εκδόσεων, γραπτών και προφορικών 
τεκµηρίων, καθώς και µαρτυριών, τα οποία προέρχονται από τη συλλογή του ιστορικού αρχείου 
της ΓΓΙΦ ή/και άλλα αρχεία δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων, µε στόχο τη διάσωση υλικού 
σχετικού µε θέµατα φύλου και ιστορίας γυναικών. 

• Ενέργειες ∆ηµοσιότητας µε στόχο την πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των 
ερευνητών/τριών και του κοινού για τις αναβαθµισµένες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. 

• ∆ιαµόρφωση χώρων, αναβάθµιση εξοπλισµού και πρόβλεψη για εξυπηρέτηση ατόµων µε 
αναπηρία. 
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ΕΡΓΟ 16 

∆ΟΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΓΙΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  
ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ) 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», Άξονας 3 
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: Όλος ο πληθυσµός 

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ: 

Η ίδρυση και πιλοτική λειτουργία της ∆οµής, στο πλαίσιο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των 
Φύλων (ΓΓΙΦ), αποσκοπεί στην παρακολούθηση της ένταξης της ισότητας των φύλων, καθώς και της 
εφαρµογής των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης. Στόχος της ∆οµής είναι η 
υποστήριξη των κυβερνητικών οργανισµών για την ενδυνάµωση των σχεδιαζόµενων και 
υλοποιούµενων πολιτικών και δράσεων υπέρ της ισότητας των φύλων, όπως επίσης και ο σχεδιασµός 
αποτελεσµατικών συστηµάτων παρακολούθησης και αξιολόγησής τους. Τελικός σκοπός του Έργου 
είναι η δηµιουργία ∆ιεύθυνσης Παρακολούθησης της Ένταξης της Ισότητας των Φύλων στις ∆ηµόσιες 
Πολιτικές στη ΓΓΙΦ. 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 

• Σχεδιασµός και ανάπτυξη της βασικής υποδοµής της ∆οµής Παρακολούθησης της Ισότητας των 
Φύλων. 

• Ανάπτυξη και λειτουργία των απαιτούµενων πληροφοριακών υποδοµών και συστηµάτων. 

• Σύσταση και λειτουργία Επιστηµονικής Επιτροπής για την επιστηµονική εποπτεία του Έργου. 

• Σύσταση και λειτουργία εξειδικευµένων Οµάδων Εργασίας για την υποστήριξη της εφαρµογής των 
πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δηµόσιας δράσης. 

• ∆ικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών µε εξειδικευµένα Κέντρα και φορείς σε διεθνές, ευρωπαϊκό 
και εθνικό (κεντρικό και περιφερειακό) επίπεδο. 

• Συγκέντρωση, διαχείριση, ανάλυση και διάχυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων και δεικτών 
που προσδιορίζουν την κατάσταση και την πορεία της ισότητας των φύλων κατά τοµέα πολιτικής. 

• Εκπόνηση εξειδικευµένων ερευνών, µελετών σε επιλεγµένα πεδία άσκησης πολιτικής (π.χ. 
απασχόληση, εκπαίδευση, δηµόσια διοίκηση, ανθρώπινα δικαιώµατα, έµφυλη βία, υγεία κ.ά.). 

• Εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων για την πορεία υλοποίησης των δράσεων ισότητας των φύλων, 
καθώς και Εθνικών Εκθέσεων προς την ΕΕ και τον ΟΗΕ.  

• Ενέργειες δηµοσιότητας για την ενηµέρωση στοχευµένου κοινού σχετικά µε τη λειτουργία της 
∆οµής και γενικότερα, µε το θεµατικό αντικείµενο της ισότητας των φύλων. 
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ΕΡΓΟ 17 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  
 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΚΤΠ ΑΕ 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» - ΕΤΠΑ  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 2011-2012 

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: το σύνολο του πληθυσµού, οµάδες γυναικών µε ιδιαίτερα προβλήµατα 
(θύµατα βίας, άνεργες, γυναίκες που παρέχουν άτυπη φροντίδα σε εξαρτώµενα άτοµα κ.λπ.), το 
εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό της χώρας σε θέµατα ισότητας των φύλων  

 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ: 

Το e-services portal της ΓΓΙΦ θα υποστηρίξει το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γενικής 
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων που αφορούν: 

• στην ανάπτυξη θεµατικής πληροφόρησης και ενηµέρωσης όλων των γυναικών και των πολιτών 
γενικότερα, 

• στη χρήση του διαδικτύου για την παροχή υποστηρικτικής και συµβουλευτικής διαδικασίας σε 
οµάδες γυναικών, 

• στην αξιοποίηση του εξειδικευµένου δυναµικού της χώρας σε θέµατα ισότητας µε την ανοικτή 
διαδραστική διαδικασία δηµιουργίας µητρώου εµπειρογνωµόνων φύλου. 

Η δηµιουργία της ∆ιαδικτυακής Πύλης της ΓΓΙΦ θα αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες του 
διαδικτύου για την παροχή ενηµέρωσης, τη διαδραστική επικοινωνία και την παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών προς τις γυναίκες, τις γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ και γενικότερα το σύνολο των 
πολιτών. 

Επίσης, θα παρέχει διαδικτυακή υποστήριξη σε οµάδες γυναικών, που θα εξυπηρετούνται on-line, σε 
24ωρη βάση, από τα στελέχη της γραµµής SOS σε θέµατα που τις απασχολούν. 

Το Έργο θα υποστηρίξει το σύνολο των ώριµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΙΦ µε δυνατότητα 
ανάπτυξης/υποστήριξης νέων υπηρεσιών (π.χ. ψηφιακό αποθετήριο της ΒΘΙΦ). 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ:  

• ∆ηµιουργία διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΙΦ. 

• ∆ηµιουργία συστήµατος ανάπτυξης-διαχείρισης µητρώου εµπειρογνωµόνων φύλου. 

• ∆ηµιουργία συστήµατος διαχείρισης αιτηµάτων πολιτών. 

• ∆ηµιουργία συστήµατος ψηφιακών διαδραστικών συµβουλευτικών υπηρεσιών και διαδικτυακής 
on-line 24ωρης υποστήριξης γυναικών για θέµατα έµφυλης βίας, από τις συµβούλους της γραµµής 
SOS. 

• ∆ηµιουργία στοχευµένου θεµατικού περιεχοµένου ενηµέρωσης σε θέµατα ισότητας των φύλων. 
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ΕΡΓΟ 18  

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΣΕ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Γενική Γραµµατεία  Ισότητας των  Φύλων   

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα PROGRESS 2007- 2013 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: ∆εκέµβριος  2010 –Μάιος  2012  

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: Γυναίκες µε πολλαπλές διακρίσεις (µετανάστριες-πρόσφυγες, 
γυναίκες ροµά, ηλικιωµένες γυναίκες που ζουν µόνες και γυναίκες µε ειδικές ανάγκες). 
 

ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ: 

Το Έργο αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία εφαρµογής σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα των δύο 
βασικών εργαλείων για την αξιολόγηση της επίδρασης του φύλου (Gender Impact Assessment) και τον 
προϋπολογισµό του φύλου (Gender Budgeting), µε έµφαση στις οµάδες γυναικών µε πολλαπλές 
διακρίσεις. 
 Θα πραγµατοποιηθεί εφαρµογή οριζόντιων δράσεων ένταξης της διάστασης του φύλου σε οκτώ (8) 
δήµους. Οι δήµοι θα χωριστούν σε τέσσερις (4) οµάδες, καθεµία από τις οποίες θα έχει ως οµάδα-
στόχο, µία από τις οµάδες-στόχους του Προγράµµατος, δηλαδή: α) µετανάστριες-πρόσφυγες, β) 
γυναίκες ροµά, γ) ηλικιωµένες γυναίκες που ζουν µόνες και δ) γυναίκες µε ειδικές ανάγκες. 
 
∆ΡΑΣΕΙΣ:  

• Συνεργασία της ΓΓΙΦ µε gender experts και αρµόδιους οργανισµούς, για να καθοριστεί η 
µεθοδολογία ανάπτυξης εργαλείων Gender Impact Assessment και Gender Budgeting. 

• Ανάπτυξη αυτής της µεθοδολογίας και εφαρµογή της από τους gender experts, σε 
συνεργασία µε το προσωπικό που θα έχει οριστεί από τους εµπλεκόµενους δήµους. 

• Σχεδιασµός και έκδοση 4 πιλοτικών οδηγών για την εφαρµογή της ένταξης της διάστασης του 
φύλου στους δήµους. 

• Οργάνωση εργαστηρίων-workshops για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της πιλοτικής 
αυτής εφαρµογής στο προσωπικό των δήµων. 

• ∆ηµοσίευση των αποτελεσµάτων στην ειδική ιστοσελίδα που θα σχεδιαστεί για το 
συγκεκριµένο Πρόγραµµα. 

• Οργάνωση τελικού συνεδρίου µε όλα τα εµπλεκόµενα, µέρη καθώς και µε εκπροσώπους 
άλλων δήµων και περιφερειών µε σκοπό τη διάχυση αποτελεσµάτων και ανταλλαγή. 
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ΕΡΓΟ 19 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΤΠΕ 
 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ) 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» & ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση» 
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: Γυναίκες άνεργες και οικονοµικά µη ενεργές  

 
ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ: 

Το Έργο στοχεύει στην εξοικείωση οµάδων γυναικών µε χαµηλά επαγγελµατικά προσόντα και 
µεγαλύτερης ηλικίας µε τις νέες ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να µπορέσουν να συµµετάσχουν 
ισότιµα στο νέο περιβάλλον των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
και να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.  
 
∆ΡΑΣΕΙΣ: 

• Προετοιµασία πληροφοριακής υποδοµής για τη διαχείριση του Έργου µέσα από το 
διαδίκτυο (ωφελούµενες γυναίκες, Φορείς Εκπαίδευσης και Προµηθευτές φορητών 
υπολογιστών) και λειτουργία γραφείου Αρωγής των δικαιούχων γυναικών.  

• Απόκτηση Φορητού προσωπικού υπολογιστή. 

• Ανάπτυξη και λειτουργία εργαλείου εκπαίδευσης στο πρότυπο του προγράµµατος 
www.myguide.gov.uk καθώς και διαδικτυακού θεµατικού περιεχοµένου που 
ενδιαφέρει την οµάδα στόχου.  

• Εκπαίδευση των ωφελούµενων γυναικών στις ελάχιστες δεξιότητες πρόσβασης / 
πλοήγησης και αποστολής / λήψης µηνυµάτων. 

• Ενέργειες δηµοσιότητας και ενηµέρωσης των δικαιούχων γυναικών, των Φορέων 
Εκπαίδευσης καθώς και των Προµηθευτών φορητών υπολογιστών.  
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ΕΡΓΟ 20 

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ)  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», «Τεχνική Βοήθεια» 

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ: Όλος ο πληθυσµός και ειδικότερα: στελέχη και χειριστές/τριες Έργων 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ, από πλευράς φορέων διαχείρισης και εφαρµογής, 
αλλά και όλου του ανθρώπινου δυναµικού των δικαιούχων και των αναδόχων των Έργων 

 

ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ:  

Ο Οδηγός Εφαρµογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων θα αποτελέσει ένα εργαλείο/οδηγό που θα 
προσφέρει στους/στις χειριστές/τριές του µεθοδολογία και εξειδικευµένες κατευθύνσεις, προκειµένου 
να ενσωµατώνουν τη διάσταση του φύλου και να διασφαλίζουν την εφαρµογή της ισότητας των φύλων 
σε όλες τις πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί, και εντάσσονται σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του 
ΕΣΠΑ, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ). Ο Οδηγός θα προσφέρει εξειδικευµένη τεχνογνωσία και 
κατευθύνσεις για την ένταξη της ισότητας των φύλων σε όλες τις φάσεις των συγχρηµατοδοτούµενων 
Προγραµµάτων (εξειδίκευση, υλοποίηση, παρακολούθηση, επαλήθευση, αξιολόγηση). 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ: 

• Εκπόνηση µελέτης, η οποία θα συµπεριλαµβάνει τα ακόλουθα:  

- Καταγραφή ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών ισότητας των φύλων. 

- Αποτίµηση της ισχύουσας κατάστασης και παρακολούθηση της πορείας των δράσεων για 
την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών. 

- ∆ιατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της διάστασης της ισότητας των φύλων στα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα. 

- ∆ιατύπωση προτάσεων για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων για την 
ένταξη της ισότητας των φύλων στα συγχρηµατοδοτούµενα Έργα (π.χ. δείκτες σύµφωνα µε 
τις σχετικές οδηγίες του Κανονισµού του ΕΚΤ κ.λπ.).  

- ∆ιατύπωση προτάσεων για την αξιολόγηση των δράσεων των ΕΠ για την ισότητα των 
φύλων. 

• Έκδοση της µελέτης σε έντυπη και ψηφιακή µορφή. 

• ∆ιεξαγωγή Σεµιναρίου για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού των φορέων 
διαχείρισης, των δικαιούχων κ.λπ. στην κατανόηση και χρήση του Οδηγού Εφαρµογής των 
Πολιτικών Ισότητας στο ΕΣΠΑ, ΕΣΣΑ, ΕΣΣΑΑΛ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’ 
 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
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1. ΕΙ∆ΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

 
 

1. ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗ Ευτυχία, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος 

2. ΑΜΠΑΖΗΣ Ιωάννης, ∆ικηγόρος 

3. ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ Αθηνά, ∆ικηγόρος 

4. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης 

5. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ήµητρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοµικής, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

6. ΠΑΠΑΖΗΣΗ Θεοφανώ, Καθηγήτρια Νοµικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

7. ΣΑΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ Αθηνά-Μαρία, ∆ικηγόρος  

8. ΦΟΥΝΤΕ∆ΑΚΗ Κατερίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ 

9. ΧΑΣΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Μαρία, Εφέτης 

 

Γραµµατέας: ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Γεώργιος, Νοµικός, ΓΓΙΦ 
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2. ΕΙ∆ΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 

 

1. ΦΑΡΣΕ∆ΑΚΗΣ Ιάκωβος, Οµότιµος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστηµών, Πρόεδρος 

2. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ Άννα, Λέκτορας, Νοµική Σχολή, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

3. ΚΑΤΣΙΒΑΡ∆ΑΚΟΥ Θεοδώρα, Νοµικός, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης, ΓΓΙΦ 

4. ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ Άννα, ∆ικηγόρος 

5. ΛΑΜΨΑ Μαγδαληνή, Κοινωνιολόγος 

6. ΜΗΛΙΩΝΗ Φωτεινή, ∆ικηγόρος, ∆ιευθύντρια του ΝΠΙ∆ «ΕΠΑΝΟ∆ΟΣ» 

7. ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΚΩΣΤΑΒΑΡΑ Αικατερίνη, ∆ικηγόρος 

8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, Καθηγητής Ποινικού ∆ικαίου, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

9. ΣΑΡΕΛΗ Αγγελική, Λέκτορας, Νοµική Σχολή, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

10. ΤΣΙΟΥΡ∆ΑΣ Βασίλειος, Εφέτης, Θεσσαλονίκη 

 
Γραµµατέας: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Λουκία, Νοµικός, Προϊσταµένη Τµήµατος της ΓΓΙΦ  
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3. ΕΙ∆ΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
 

 

1. ΚΑΜΤΣΙ∆ΟΥ Ιφιγένεια, Καθηγήτρια Νοµικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 
Πρόεδρος 

2. ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ Έλλη, ∆ικηγόρος 

3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ Σταµατίνα, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

4. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ Σούλα, Πρόεδρος του Συνδέσµου για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας 

5. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Τριανταφυλλιά, Λέκτορας Συνταγµατικού ∆ικαίου, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

6. ΣΑΡΡΗ Σταµατίνα-Αµαλία, Νοµικός, Προϊσταµένη Τµήµατος, ΓΓΙΦ 

7. ΣΤΑΥΡΙΝΑΚΗ Σταµατία, ∆ικηγόρος 

8. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ∆έσποινα, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών  

 
Γραµµατέας: ΑΓΟΡΙΤΣΑ Χριστίνα, Προϊσταµένη Τµήµατος, ΓΓΙΦ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
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1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

 

1. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ Χριστίνα, Ψυχολόγος, Λέκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

2. ΑΡΣΕΛ ΤΑΤΑ Λίµπυ Ελευθερία, Ψυχολόγος, Οµότιµη Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο 
Κοπεγχάγης 

3. ΗΛΙΑ∆ΟΥ-ΤΑΧΟΥ Σοφία, Ιστορικός, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο ∆υτικής 
Μακεδονίας 

4. ΚΑΝ∆ΥΛΑΚΗ Αγάπη, Κοινωνική Λειτουργός, Επίκουρη Καθηγήτρια, ∆ηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης 

5. ΚΑΤΣΙΒΑΡ∆ΑΚΟΥ Θεοδώρα, Νοµικός, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης, ΓΓΙΦ 

6. ΛΕΟΝΤΑΡΗ Αγγελική, Ψυχολόγος, Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

7. ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ-ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ Ελένη, Κοινωνιολόγος της Εκπαίδευσης, Επίκουρη 
Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

8. ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ Κωνσταντινιά, Φυσικός, Προϊσταµένη Μονάδας, Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής, 
ΓΓΙΦ 

9. ΠΑΤΤΑΚΟΥ-ΠΑΡΑΣΥΡΗ Βασιλική, Κοινωνική Λειτουργός, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΙ 
Κρήτης 

10. ΡΑΒΑΝΗΣ Κωνσταντίνος, Παιδαγωγός-Φυσικός, Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Πατρών 

11. ΡΕΝΤΖΗ Θεανώ, Οµοιοπαθητικός 

12. ΤΑΤΣΗ Ελένη, Κοινωνιολόγος, Προϊσταµένη Τµήµατος, ΓΓΙΦ 

13. ΤΡΟΝΤΖΑ ∆ιονυσία, Εκπαιδευτικός 

14. ΧΑΡΙΤΟΥ-ΦΑΤΟΥΡΟΥ Μίκα-Μαρία, Ψυχολόγος, Οµότιµη Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

15. ΧΛΙΟΒΑ Αγγελική, Ψυχολόγος 
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2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

 

1. ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ Έλλη, ∆ικηγόρος  

2. ∆ΡΟΥΓΑ Κατερίνα, Ψυχολόγος, Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας 

3. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Σταύρος, Καθηγητής Οικονοµικής, Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστηµών, ΙΟΒΕ 

4. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ Μαρία, Νοµικός και Εκπαιδευτικός, Ειδική Επιστήµονας, Συνήγορος του 
Πολίτη, Κύκλος Ισότητας των Φύλων 

5. ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ Λάουρα, Κοινωνιολόγος, Ερευνήτρια, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών  

6. ΜΠΑΡ∆ΑΝΗ Ρένα, Νοµικός, Συντονίστρια ∆ικτύου Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής 
Πολιτικής, ΣΕΒ 

7. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Φανή, Πολιτική Επιστήµονας, Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας 

8. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ Νάνσυ, Καθηγήτρια Τµήµατος Marketing και Επικοινωνίας, Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών 

9. ΣΑΝΤΡΟΥΣ Μαρία, Οικονοµολόγος, Προϊσταµένη Τµήµατος, ΓΓΙΦ 

10. ΣΚΟΜΠΑ Μαρία, Εκπαιδευτικός, Ειδική Επιστήµονας Κοινωνικής Πολιτικής, Υποψήφια 
∆ιδάκτωρ  
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3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

 

1. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η Τάνια, Ζωγράφος, Ειδική Σύµβουλος του Γενικού Γραµµατέα Νέας Γενιάς 

2. ∆ΗΜΟΥ Άκης, Θεατρικός συγγραφέας 

3. ΖΟΥΝΗ Πέµυ, Ηθοποιός, Βουλευτίνα ΠΑΣΟΚ 

4. ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ Ιωάννα, Οικονοµολόγος, Ειδική Σύµβουλος της Γενικής Γραµµατέως Ισότητας 
των Φύλων 

5. ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ Μαρία, ∆ηµοσιογράφος 

6. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ Μαίρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήµιου Αθηνών 

7. ΛΙΟΚΗ Έρση, Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων, ΓΓΙΦ 

8. ΝΤΟΥΝΙΑ Χριστίνα, Συγγραφέας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

9. ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗ Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστηµών (Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού) 

10. ΠΕΛΕΚΗ Αγγελική, Οικονοµολόγος, Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό, ΓΓΙΦ 

11. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Τέτη, Ιστορικός-Εθνολόγος, ∆ιευθύντρια Νεώτερης Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς, Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 
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4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΓΓΙΦ 
 

 

1. ΒΑΪΟΥ Ντίνα, Καθηγήτρια, Τοµέας Πολεοδοµίας και Χωροταξίας, ΕΜΠ 

2. ΖΙΩΓΟΥ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Ρούλα, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

3. ΚΑΚΑΛΗ Ντίνα, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης της Βιβλιοθήκης Παντείου Πανεπιστηµίου 

4. ΚΑΛΛΑΣ Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής και Πρόεδρος Τµήµατος Κοινωνιολογίας, 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

5. ΚΑΣΙΜΑΤΗ Κούλα, Οµότιµη Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστηµών 

6. ΜΙΝΩΤΟΥ Μαριέττα, Γενική ∆ιευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) 

7. ΜΠΟΥΤΖΟΥΒΗ Αλέκα, Ιστορικός 

8. ΠΑΜΠΟΥΚΗ Ελένη, Υπεύθυνη Αρχείου της Ιστορίας των Γυναικών 

9. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Χριστίνα, Κοινωνιολόγος, ΓΓΙΦ 

10. ΡΕΠΟΥΣΗ Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

11. ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ Μάνος, Πρόεδρος της Επιτροπής του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού 
Αρχείου (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ) 
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5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  
ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (GENDER MAINSTREAMING) 

 

 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ Mύρια, Κοινωνιολόγος, πρώην Γενική Γραµµατέας του Ευρωπαϊκού Λόµπι 
Γυναικών (EWL) 

2. ΖΕΡΒΟΥ Μαρία, Οικονοµολόγος, Προϊσταµένη Τµήµατος, ΓΓΙΦ 

3. ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ Σοφία, Υγιεινολόγος, πρώην Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

4. HUBERT Agnès, Στέλεχος του Bureau of European Policy Advisers (BEPA), Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

5. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Θανάσης, Γενικός ∆ιευθυντής Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώην 
∆ήµαρχος Καρδίτσας 

6. ΚΑΡΑΛΗ-∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η Αντιγόνη, πρώην Γενική Γραµµατέας Απόδηµου Ελληνισµού, 
Αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς των Γυναικών. 

7. ΣΑΡΡΗ Σταµατίνα-Αµαλία, Νοµικός, Προϊσταµένη Τµήµατος, ΓΓΙΦ 

8. ∆ρ. ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΟΥ Αναστασία, Γενική ∆ιευθύντρια Συντονισµού, ΓΓΙΦ 

9. ΧΑΛΑΤΣΗ Ευθυµία, Οικονοµολόγος, Στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας 

10. ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ Εύη, Κοινωνιολόγος, ∆ιευθύντρια του Τοµέα Έρευνας, Σχεδιασµού και 
Τεκµηρίωσης, Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΙΚΠΑ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ/ΕΣ & ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ/ΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ  

(∆εκέµβριος 2009 – Ιούλιος 2010) 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ 
Γενικός Γραµµατέας Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
∆ηµήτρης Στεφάνου 

Ειδικός Γραµµατέας Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Στέφανος Γκρίτζαλης 
Γενική Γραµµατέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Ευσταθία Μπεργελέ 
Γενικός Γραµµατέας Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης 
Νίκος Γεωργαράκης 

Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης 

Γενικός Γραµµατέας Μετανάστευσης Ανδρέας Τάκης 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  Γενική Γραµµατέας  Σοφία Θεολογίτου 
Περιφέρεια Ηπείρου Γενική Γραµµατέας  ∆ήµητρα Γεωργακοπούλου 

Γενικός Γραµµατέας Οικονοµικών Ηλίας Πλασκοβίτης 
Οικονοµικών  

Γενικός Γραµµατέας Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιοµήδης Σπινέλλης 
Γενικός Γραµµατέας Εξωτερικών Ιωάννης Αλέξιος Ζέπος 

Εξωτερικών  
Ειδική Γραµµατέας Αξιοποίησης ∆ιεθνών Προγραµµάτων Μαρία Λογοθέτη 
Γενικός Γραµµατέας Ναυτιλιακής Πολιτικής Γιώργος Βλάχος  
Ειδικός Γραµµατέας Ανταγωνιστικότητας Μανώλης Πατεράκης 

Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού Αντώνης Μαρκόπουλος 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής 

Ειδική Γραµµατέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας 

Μαργαρίτα Καραβασίλη 

Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας Αχιλλέας Μητσός 
Γενικός Γραµµατέας Νέας Γενιάς Γιάννης Λιβανός Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης 

& Θρησκευµάτων Ειδική Γραµµατέας Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα 
∆ιαχείρισης Προγραµµάτων 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

Ιφιγένεια Ορφανού 

Γενικός Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων 
Πόρων 

Θεόδωρος Τσέκος 

Γενικός Γραµµατέας Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ροβέρτος Σπυρόπουλος 
 

Γενική Γραµµατέας Κοινωνικής Ασφάλισης Αθηνά ∆ρέττα 

Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

Ειδικός Γραµµατέας Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας Μιχαήλ Χάλαρης 
Γενικός Γραµµατέας Πρόνοιας Γιώργος Κατριβάνος Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας Υγείας Αντώνης ∆ηµόπουλος 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων 

Ειδικός Γραµµατέας ∆ιοικητικού Τοµέα Κοινοτικών Πόρων 
και Υποδοµών 

Βαγγέλης ∆ιβάρης 

Γενικός Γραµµατέας ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

Γεώργιος ∆ηµήτραινας 
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων Ειδικός Γραµµατέας Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου 

Καταστηµάτων Κράτησης 
Μαρίνος Σκανδάµης 

Γενική Γραµµατέας Πολιτισµού Στυλιανή Μενδώνη 
Γενικός Γραµµατέας Ολυµπιακής Αξιοποίησης  Ιωάννης Πυργιώτης Πολιτισµού και Τουρισµού 
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Ανάπτυξης Γιώργος Πουσσαίος 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 
 

ΦΟΡΕΑΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
 

ΘΕΣΗ  ΟΝΟΜΑ 

∆ίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  
Πρόεδρος 
∆ιευθυντής 

Νικόλαος Αναλυτής  
∆ηµήτριος Παπαδόπουλος 

Εθνικό Επιµελητηριακό ∆ίκτυο Ελληνίδων Γυναικών 
Επιχειρηµατιών (ΕΕ∆ΕΓΕ) 

Πρόεδρος  Σοφία Οικονοµάκου 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) Πρόεδρος  Παναγιώτης Αλτάνης 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) ∆ιευθύντρια Άννα Καφέτση 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης 

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) 
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 

Γιώργος Γαµπρίτσος  

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Πρόεδρος Ανδρέας Γεωργίου   
Ελληνικός Οργανισµός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων 
και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) 

∆ιευθύνουσα Σύµβουλος Αθηνά Λάζου 

Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ) ∆ιευθύνων Σύµβουλος Γιώργος Καλαµαράς 
Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) ∆ιοικητής Ηλίας Κικίλιας 
Συµβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας Μέλος ∆Σ  Βασίλης Αντωνίου 
Σύνδεσµος ∆ιαφηµιζοµένων Ελλάδος Πρόεδρος  Γρηγόρης Αντωνιάδης 

Συνήγορος του Πολίτη 
Βοηθός Συνήγορος για 
την Ισότητα των Φύλων 

Σταµατίνα Γιαννακούρου 

Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ ∆ιευθύνων Σύµβουλος Αλέξανδρος Μπρέγιαννης 
 



 

 
81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΓΓΙΦ) 

 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗN ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Οκτώβριος 2010 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ Μαρία, Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων 

ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ Ιωάννα, Ειδική Σύµβουλος 

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ Αθηνά-Μαρία, Νοµική Σύµβουλος 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ 

ΛΑΪΟΥ Μαίρη, ∆ιοικητική Υπάλληλος 

ΛΕΙΒΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Σπύρος, Ειδικός Συνεργάτης 

ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΥ Ναυσικά, Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ματίνα, Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό 

ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ Ρούλα, Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό 

ΠΕΛΕΚΗ Αγγελική, Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό 

ΣΚΟΜΠΑ Μαρία, Εκπαιδευτικός 

 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

∆ρ. ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΟΥ Αναστασία, Προϊσταµένη Γενικής ∆ιεύθυνσης 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 

ΑΓΟΡΙΤΣΑ Χριστίνα, Προϊσταµένη Τµήµατος 

ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Γεράσιµος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ∆ήµητρα 

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Αγγελική 

ΣΑΝΤΡΟΥΣ Μαρία, Προϊσταµένη Τµήµατος 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΣΙΒΑΡ∆ΑΚΟΥ Θεοδώρα, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 

ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ Σπυρίδων, Προϊστάµενος Τµήµατος  

ΣΑΡΡΗ Αµαλία, Προϊσταµένη Τµήµατος 

ΣΙΩΖΟΥ Ειρήνη 
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ΤΑΤΣΗ Ελένη, Προϊσταµένη Τµήµατος 

 

Συµβουλευτικό Κέντρο Αθήνας 

ΒΕΝΤΗ Σταυρούλα, Προϊσταµένη Τµήµατος 

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ Κατερίνα 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Στέλλα  

 

Συµβουλευτικό Κέντρο Πειραιά 

 

Τηλεφωνική Γραµµή SOS 15900 

ΠΟΛΙΤΣΙ∆ΟΥ Αικατερίνη, Συντονίστρια 

ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗ Καλλιόπη  

ΚΑΓΚΑ Νίκη  

ΚΑΜΗΛΕΡΗ Ουρανία  

ΚΑΡΕΛΛΑΣ ∆ηµήτριος  

ΚΙΟΒΣΕΝΟΓΛΟΥ Αλεξάνδρα  

ΚΟΥΖΙΛΟΥ Φωτεινή  

ΛΕΖΓΗ Ευλαµπία 

ΜΑΡΙΟΛΗ ∆ήµητρα  

ΜΑΡΜΑΡΟΥ Καλλιρόη  

ΜΠΟΛΑΚΗΣ Σπυρίδων 

ΠΡΟΒΕΖΗ Ειρήνη  

ΡΗΓΑ–ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆άφνη  

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΒΕΡΓΑ∆ΟΥ Ελένη, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 

ΖΕΡΒΟΥ Μαρία, Προϊσταµένη Τµήµατος 

ΚΑΡΤΖΗ Γεωργία, Προϊσταµένη Τµήµατος 

ΜΑΥΡΟΜΗΤΡΟΥ Λουκία, Προϊσταµένη Τµήµατος 

ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Χριστίνα 

ΠΕΝΤΑΡΧΟΥ Κωνσταντινιά 

ΤΖΑΒΑΡΑ Ελένη 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΡΕΜΟΣ ∆ηµοσθένης, Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 

ΙΩΑΝΝΟΥ Αποστολία 

ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΟΥ Ιφιγένεια 

ΜΕΓΑΛΟΥ Άννα, Προϊσταµένη Τµήµατος 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΓΙΑΜΑ Αλεξάνδρα, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 

ΑΛΟΪΖΙ Σαλβατόρε 

ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ανδρέας, Προϊστάµενος Τµήµατος 

ΖΙΩΓΑ Μαρία 

ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Λάµπρος 

ΗΤΖΟΥ Αλεξάνδρα 

ΛΙΟΝΤΟΥ Χρυσηίδα 

ΜΑΓΟΥΛΑ Ζωή, Προϊσταµένη Τµήµατος 

ΝΙΚΑ Παναγιώτα 

ΠΛΑΤΗΣ ∆ηµήτρης 

Σ∆ΡΑΜΠΑ Μαρία 

ΣΕΡΓΙΑ∆ΟΥ Μαγδαληνή 

ΤΟΓΙΑ Ελένη, Προϊσταµένη Τµήµατος 

ΦΡΑΓΚΑΚΗ Νικολίτσα 

ΦΡΑΓΚΟΣ Γεώργιος 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Λουκία, Προϊσταµένη Τµήµατος 

ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Γεώργιος 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΓΕΡΑΚΗ Χριστίνα, Προϊσταµένη Τµήµατος 

ΛΙΟΚΗ Ερασµία 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΥΕ/ΓΓΙΦ) 

 

ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ Σταµατία, Προϊσταµένη Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής 

 

ΜΟΝΑ∆Α Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ∆ηµήτρης, Προϊστάµενος Μονάδας 

ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ∆ηµήτρης 

ΣΕΡΕΤΗ Ναταλία 

 

ΜΟΝΑ∆Α Β’ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 

ΤΕΛΩΝΗ Άλκηστις, Προϊσταµένη Μονάδας 

ΒΛΑΧΟΣ Νικόλαος 

ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ Παρθενίτα 

ΜΠΕΗ Όλγα 

 

ΜΟΝΑ∆Α Γ’ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ Κωνσταντινιά, Προϊσταµένη Μονάδας 

ΖΑΜΠΕΛΗ Μαρία 

ΜΑ∆ΕΡΑΚΗ Ελευθερία 

ΜΠΕΓΛΕΡΗ Κατερίνα 

ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ Ευρυδίκη 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ Γιάννης 

ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη 

 

ΜΟΝΑ∆Α ∆’ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΕΤΡΟΒΑ Αναστασία, Προϊσταµένη Μονάδας 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Ειρήνη 

ΚΟΚΚΙΝΑΣΙ∆ΗΣ ∆ηµήτρης 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία 
 


