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Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, συνεπής στους στόχους και τις προτεραιότητες του
προγράμματος που εξήγγειλε, παρουσιάζει ακροθιγώς το έργο της για το έτος 2015. Ο εν λόγω
απολογισμός, κινείται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, του εξοστρακισμού της έμφυλης βίας και της
ανάδειξης των ισόρροπων σχέσεων φύλου σε όλο το εύρος της κοινωνικής συνοχής.
Με την αρωγή της Γενικής Γραμματέα, Φωτεινής Κούβελα, ο απολογισμός του περασμένου έτους μετρά ένα σύνολο δράσεων με έντονη συμμετοχή, παρέμβαση, ανάληψη πρωτοβουλιών και αισθητή
παρουσία, σε ένα ευρύτατο φάσμα δομών, φορέων και υπηρεσιών, με στόχο την προαγωγή και την
κατοχύρωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, παράλληλα με την ανατροπή των στερεοτύπων
που υπονομεύουν τη θέση των γυναικών, επισκιάζοντας τη βαρύτητα της ισότητας των φύλων.
Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
► Δικτύωση - προτάσεις προς όλα τα Υπουργεία και ένα μεγάλο αριθμό θεσμικών οργάνων, συναντήσεις με τους/τις Υπουργούς, Γενικούς Γραμματείς και τον Πρόεδρο της Βουλής.
Καθιέρωση συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για την
προώθηση της Ισότητας των Φύλων στις δημόσιες πολιτικές.
► Προτάσεις και παρεμβάσεις που αφορούν
την απασχόληση και την εργασία, τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, τις νομοθετικές ρυθμίσεις για το σύμφωνο συμβίωσης, το
οικογενειακό δίκαιο και τη βία κατά των γυναικών, την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, την
υγεία, την παιδεία, τον αθλητισμό, τις γυναίκες
αγρότισσες, την επιμόρφωση της αστυνομίας
για ζητήματα που άπτονται της αντιμετώπισης

της βίας και της εμπορίας γυναικών, τη διαβίωση κρατουμένων γυναικών, τα ΜΜΕ και τη διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης βάσει
των έμφυλων στερεοτύπων.
Ειδικότερες Δράσεις
► Επεξεργασία και κατάθεση σχεδίου νόμου για
την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
προς ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων.
► Σύνταξη Αιτιολογικής Έκθεσης για το σχέδιο
νόμου για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων.
► Αποστολή επιστολής στα -συμμετέχοντα
στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου- πολιτικά
κόμματα για την εφαρμογή της ποσόστωσης
των φύλων στα ψηφοδέλτιά τους, με ταυτόχρονη παρότρυνση για εφαρμογή της ισότητας των φύλων, μέσω της ενίσχυσης του ποσοστού του 1/3 σε 1/2.
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► Παρακολούθηση και παρότρυνση της εφαρμογής της νομοθεσίας για
την τήρηση της ποσόστωσης φύλων στις θέσεις των διορισμένων μελών
των συλλογικών οργάνων της Δημόσιας Διοίκησης.
► Παρότρυνση στις επιχειρήσεις για εφαρμογή της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών, σύμφωνα με
την Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
► Παρότρυνση της Γ.Γ.Ι.Φ. για την καθιέρωση και εφαρμογή της αρχής της
ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στα Συνδικαλιστικά Όργανα.
► Συνδρομή της Γ.Γ.Ι.Φ. στο έργο Συνδικαλιστικών Οργάνων και εργαζομένων γυναικών και ανδρών (βοήθεια σε περιπτώσεις παραβιάσεων εκ μέρους
της εργοδοσίας, καταγγελιών κ.ο.κ) σε συνάρτηση με κεκτημένα δικαιώματα
και λοιπές παροχές (άδεια τοκετού, γονικές άδειες, ασφαλιστικό κλπ), που συμβάλλουν στην εφαρμογή της ισότητας των φύλων στον χώρο της εργασίας.
► Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων, στο πλαίσιο των Βουλευτικών Εκλογών της 25-1-2015 και της 20-9-2015: διανομή προωθητικού υλικού σε πολίτες και φορείς, αλληλογραφία με πολιτικά κόμματα, φορείς και
Μ.Μ.Ε., θεατρικά δρώμενα.
► Διοργάνωση ημερίδων και συμμετοχή σε συνέδρια με θέμα την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε ηγετικές θέσεις.
ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Ι.Φ. ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
► Παρεμβάσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. σε θεσμικά όργανα της ΕΕ και σε διεθνείς ημερίδες εκδηλώσεις για τη δημοσιοποίηση, υποστήριξη και προώθηση των πρωταρχικών θέσεων, του σχεδιασμού και του -ήδη πραγματοποιηθέντος- έργου της
Γ.Γ.ΙΦ. σε θέματα πολιτικών ισότητας των φύλων και της έμφυλης βίας.
► Παρέμβαση στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρώπης για να μην εκπέσει
η Οδηγία για την άδεια μητρότητας.
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► Ανάδειξη της ισότητας των φύλων και του
έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. σε κλίμα εξωστρέφειας, ως
«καταλύτης ειρήνης και προόδου» στην 38η Γενική Διάσκεψη της UNESCO.
ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Ι.Φ. ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ THN ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
► Διεύρυνση της υπογραφής της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις
Τοπικές Κοινωνίες» από τις εκλεγμένες ηγεσίες
των Περιφερειών και των Δήμων (13 Περιφέρειες και 163 Δήμοι έχουν υπογράψει τη Χάρτα
μέχρι και το τέλος του 2015).
► Ορισμός εκπροσώπων της Γ.Γ.Ι.Φ σε όλες τις
Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας.
► Συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. για τη στήριξη
του έργου των αιρετών γυναικών της τοπικής
αυτοδιοίκησης - Στήριξη των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας .
► Στήριξη και εξασφάλιση της συνέχισης της
βέλτιστης λειτουργίας του συνόλου των Υποστηρικτικών Δομών για τις γυναίκες που υφίστανται οποιανδήποτε μορφή βίας.
► Εξασφάλιση και διατήρηση των θέσεων εργασίας του συνόλου των εργαζομένων σε αυτές με την ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης από
τη Βουλή.
► Διοργάνωση ημερίδων & εκδηλώσεων, σε
συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα

Ισότητας, για την ευαισθητοποίηση των τοπικών
κοινωνιών σε ζητήματα ισότητας των φύλων.
► Ανάπτυξη πολιτικών & υλοποίηση έργων
με το Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και
Καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά
των γυναικών (ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμός, εμπορία γυναικών
με στόχο τη σεξουαλική εκμετάλλευση) σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
► Συστάθηκε και λειτουργεί η Επιτροπή για την
επικαιροποίηση και την αναβάθμιση του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων σε
τομείς άμεσης προτεραιότητας, όπως: αντιμετώπιση της ανεργίας, προώθηση των γυναικών στην
απασχόληση, ασφαλιστικά δικαιώματα. Δράσεις
για γυναίκες αγρότισσες και στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας. Αντιμετώπιση της φτώχειας και
μέτρα για την ουσιαστική στήριξη γυναικών που
υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις. Καταπολέμηση
της βίας κατά των γυναικών. Συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Παρεμβάσεις στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού για τις
γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια.
► Συστάθηκε και λειτουργεί Επιτροπή Έργου
για την άμεση κύρωση και ψήφιση από τη Βου-
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λή των Ελλήνων, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης «για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης).
ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
► Συνεχίστηκε η υλοποίηση του «Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη
και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 2009-2013», μέχρι το τέλος
του 2015 με παράταση, ώστε να ολοκληρωθούν όλα τα έργα.
► Εξασφαλίστηκε η περαιτέρω συνέχιση της λειτουργίας και αναβάθμισης
του πλέγματος των 62 δομών για τις γυναίκες - θύματα βίας, δομές που συμβάλλουν καταλυτικά στην πληροφόρηση, την ψυχοκοινωνική στήριξη, τη νομική συμβουλευτική και τη φιλοξενία των γυναικών που έχουν υποστεί βία.
► Εμπλουτισμός με τη νέα υπηρεσία της εργασιακής συμβουλευτικής.
► Νέα κατηγορία ωφελούμενων γυναικών που θα εξυπηρετούνται από τις δομές καταπολέμησης της βίας: οι γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις
(γυναίκες στο φάσμα της φτώχειας, μονογονείς, πρόσφυγες-μετανάστριες, κλπ).
Δομές Στήριξης
► 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900
► 40 Συμβουλευτικά Κέντρα
► 21 Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
► Επιμέλεια και παραγωγή νέου υλικού ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης
για τη βία κατά των γυναικών.
► Διανομή ενημερωτικού εντύπου στους πολίτες από τη Γενική Γραμματεία,
σε κεντρικά σημεία της Αθήνας. Αποστολή υλικού σε φορείς σε όλη τη χώρα.
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► Ανάρτηση της αφίσας, ως στατικής εικόνας,
στις οθόνες του Μετρό και του ΗΣΑΠ για μια
εβδομάδα.
► Φωταγώγηση του κτιρίου της Βουλής με
πορτοκαλί χρώμα (χρώμα που συμβολίζει την
εναντίωση στη βια κατά των γυναικών και έχει
καθιερωθεί από τον Ο.Η.Ε).
► Συνεργασία με τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς για την ανάδειξη του θέματος της έμφυλης βίας (πορτοκαλί κορδελάκι,
συμμετοχή σε ενημερωτικές εκπομπές κλπ).
► Συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ΓΓΙΦ.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
► Υπογραφή Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ: Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
Φύλων, Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
& Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και του Κέντρου
Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για την
ένταξη της ισότητας των φύλων στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
► Πάνω από 300 στελέχη και εκπαιδευτικοί
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιμορφώθηκαν μέχρι σήμερα σε θέματα ισότητας και φύλου από το ΕΚΔΔΑ.
► Εκπαίδευση κατηγοριών δημοσίων υπαλλή-

λων από το ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με τη ΓΓΙΦ στη
μη χρήση σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα βάσει του σχετικού Οδηγού Χρήσης μη
σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα.
► Αναπτύχθηκαν, για πρώτη φορά από το ΕΚΔΔΑ, μια σειρά από δράσεις μέσα από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων, σε ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι αστυνομικοί, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, οι εργαζόμενες/νοι στην
τοπική αυτοδιοίκηση.
► Υλοποιήθηκαν Ημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας και Επιμορφωτικά Προγράμματα Ευαισθητοποίησης- Ενημέρωσης στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε θέματα έμφυλων ρόλων, στερεοτυπικών συμπεριφορών και έμφυλης βίας, επισκέψεις σχολείων στα γραφεία της ΓΓΙΦ και το αντίστροφο.
► Διοργανώθηκαν 2 πανελλήνιοι διαγωνισμοί
αφίσας με θέμα την ισότητα, σε μαθήτριες/τες
της δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και σε φοιτήτριες/τες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΗΝ ΤΕΧΝΗ
► Υποστήριξε τη θεατρική παράσταση «Μεταξωτές γυναίκες», στo πλαίσιo της 16ήμερης εκστρατείας του ΟΗΕ με σύνθημα “Orange the
World”.
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► Έθεσε υπό την αιγίδα της τη θεατρική παραγωγή «Κραυγές Γυναικών», καθώς και τη θεατρική παράσταση με θέμα τη βία κατά των γυναικών , από την
ομάδα θεάτρου στον Βόλο, ενόψει των εκδηλώσεων για την 25η Νοεμβρίου.
► Συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε εκδήλωση με
αφορμή την 25η Νοεμβρίου - Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας
κατά των γυναικών, στη Θεσσαλονίκη.
► Συμμετείχε στο Φεστιβάλ «Break the Chain», που οργανώθηκε από τον
Εθνικό Εισηγητή για τη Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων.
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ.Ι.Φ.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΟΥ
► Ανάπτυξη και έναρξη λειτουργίας της νέας βάσης δεδομένων «Κλειώ:
Οδηγός Γυναικείων Αρχείων στην Ελλάδα», κατάλογος με 980 αρχεία.
► Εισαγωγή περίπου 900 εντύπων και ψηφιακών τεκμηρίων στη βάση της
βιβλιοθήκης.
► Εμπλουτισμός του Ιστορικού Αρχείου με 500 νέα τεκμήρια από δωρεές.
► Προμήθεια 60 σημαντικών ξενόγλωσσων E-books για τη διευκόλυνση
της πρόσβασης ΑμεΑ σε έγκυρο επιστημονικό βιβλιογραφικό υλικό.
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΕΡΓΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
► Ολοκλήρωση του Έργου-Σημαία της Γ.Γ.Ι.Φ. με τίτλο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» (Παρατηρητήριο).
► Επιμέλεια και έκδοση δύο πολυσέλιδων ενημερωτικών εντύπων για το
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» και τη βία κατά των γυναικών .
► Προώθηση του Οδηγού Χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα στο πλαίσιο του «Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων»- Παρουσίαση του Οδηγού σε στελέχη των Υπουργείων σε εκδήλωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με συμμετοχή του ΕΚΔΔΑ.
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► Συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων για την προβολή της Γραμμής SOS
15900 στο ημερολόγιο του 2016.
► Καίριες Παρεμβάσεις σε θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης από τα ΜΜΕ και σε γεγονότα που προσβάλλουν το γυναικείο φύλο .
► Συνεργασία με την ΕΡΤ για την προβολή
των θεμάτων που άπτονται της ισότητας των
φύλων.
► Συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με δικό της περίπτερο.
► Δημιουργία ειδικού σποτ για τη δράση της
ΓΓΙΦ, το οποίο ήδη προβάλλεται από την τηλεόραση.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Δραγατσανίου 8, Αθήνα Τ.Κ. 10559
Τηλ.: 2131511102
Email: info@isotita.gr
Web: www.isotita.gr
Facebook: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

Web: www.womensos.gr
Facebook: WomenSOS.gr
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ − ΕΡΓ. 26/2016

► Προετοιμασία έκδοσης εγκυκλίου για τη
χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα που θα αφορά σε όλο το δημόσιο τομέα.
► Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Progress με τίτλο «Θετικές δράσεις για
την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων» , με εταίρους τη
Γ.Γ.Ι.Φ., το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της
ΓΣΕΒΕΕ και τον ΣΕΒ.
► Συνεργασία με τον ΟΑΕΔ για την ένταξη
της διάστασης του φύλου σε προγράμματα
απασχόλησης, την προώθηση νέων προγραμμάτων απασχόλησης για γυναίκες, την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την
παροχή νέων ολοκληρωμένων υπηρεσιών για
ειδικές κατηγορίες γυναικών.

