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Το περιβάλλον του έργου 

Το τετραετές έργο με τίτλο «Ετήσιες Εκθέσεις για την Πρόοδο της Εφαρμογής 
των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων», συνολικού π/υ 48.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 
υλοποιήθηκε:  
 
  Στο πλαίσιο του Υποέργου 7: «Εκπόνηση Μελετών, Ερευνών και Εθνικών 
Εκθέσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας του Μηχανισμού-Δομής 
Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων»,  
 
  του Έργου Σημαία «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση 
και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» με 
κωδικό ΟΠΣ 277237,  
 
  της Κατηγορίας Πράξης «3.1.4. Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα 
παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των συμβουλευτικών, συντονιστικών 
και ελεγκτικών μηχανισμών της ισότητας των φύλων, για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης 
(Άξονας Προτεραιότητας 07), τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας 
Προτεραιότητας 08) και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 
09) του Ειδικού Στόχου 3.1. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».  
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Ο σκοπός και το αντικείμενο του έργου 

Σκοπός του έργου ήταν η αποτύπωση σε ετήσια βάση της προόδου που 
τελέστηκε στο πεδίο των πολιτικών ισότητας των φύλων στην Ελλάδα.  

 

Οι ετήσιες εκθέσεις (παραδοτέα του έργου) χρησιμεύουν ως συνοπτικές και πλήρεις 
αναφορές προόδου σε εθνικό επίπεδο για θέματα που αφορούν στις δημόσιες 
πολιτικές και δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων, καθώς και ένταξης 
της ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης. 

 

Το έργο αφορούσε στην εκπόνηση Ετήσιων Εκθέσεων για την Πρόοδο της 
Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων για τα έτη 2010-2014. Το 
γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς ήταν το σύνολο της χώρας, ενώ οι θεματικές 
ενότητες αναφοράς ήταν οι εξής: 

 

Α. Πεδία πολιτικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης 
των έμφυλων διακρίσεων βάσει του Σχεδίου Δράσης του Πεκίνου (Τέταρτη 
Διεθνής Παγκόσμια Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ – 1995). Ο Ανάδοχος εξέτασε τα δώδεκα 
(12) σημεία που αφορούν στην ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των 
γυναικών, έτσι όπως τέθηκαν από την ανωτέρω Συνδιάσκεψη (UN 1995): 

 Γυναίκες και φτώχεια 

 Παιδεία και επιμόρφωση γυναικών 

 Γυναίκες και υγεία 
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Ο σκοπός και το αντικείμενο του έργου 

 Βία κατά των γυναικών 

 Γυναίκες και ένοπλές συγκρούσεις 

 Γυναίκες και οικονομία 

 Γυναίκες στην εξουσία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

 Θεσμικοί μηχανισμοί για την πρόοδο των γυναικών 

 Τα δικαιώματα των γυναικών ως ανθρώπινα δικαιώματα 

 Γυναίκες και ΜΜΕ 

 Γυναίκες και περιβάλλον 

 Το κορίτσι-παιδί 

 

Β. Συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις (ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠΑΛ 2007-2013, 
ΠΑΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»), με ιδιαίτερη ανάλυση 
των παρεμβάσεων των Αξόνων 1, 2 και 3 του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-
2013. 

 

Γ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013. 
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Παραδοτέα 

Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκαν τα κάτωθι έξι (6) Παραδοτέα: 

 

 Μεθοδολογία Υλοποίησης. 

 Ετήσια Έκθεση για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων 2010. 

 Ετήσια Έκθεση για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων 2011. 

 Ετήσια Έκθεση για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων 2012. 

 Ετήσια Έκθεση για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων 2013. 

 Ετήσια Έκθεση για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων 2014. 
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Μεθοδολογία υλοποίησης 

Για την κατάρτιση των εκθέσεων, ο Σύμβουλος επεξεργάστηκε και ανέλυσε τα 
στοιχεία από επτά (7) βασικές πηγές: 

 

(1) Στοιχεία από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΥΠΑΑΝ και το 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 
(ΟΠΣΑΑ). 

(2) Στοιχεία από τις Ετήσιες Εκθέσεις των ΕΠ. 

(3) Βιβλιογραφική Έρευνα. 

(4) Στατιστικά Δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, της EUROSTAT, 
τoυ ΕΙGE κ.α. 

(5) Συνεντεύξεις με Ημι-Δομημένο Ερωτηματολόγιο. 

(6) Τηλεφωνικές Συνεντεύξεις με στελέχη άλλων υπηρεσιών και φορέων. 

(7) Έρευνα Πεδίου - Αποστολή Ερωτηματολογίων σε φορείς που προωθούν 

θέματα ισότητας των φύλων.   
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Έρευνα Πεδίου 

Στο πλαίσιο της έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου η ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ με την 
υποστήριξη του Συμβούλου απέστειλε δύο (2) διαφορετικά ερωτηματολόγια. 
Συγκεκριμένα: 

 

1. Ένα για τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. και τις λοιπές Ειδικές 
υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ 2007-2013 και του ΕΠΑΛ 2007-2013, και,    

2. ένα για τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους 
Δήμους και τις ΜΚΟ. 

 

Συνολικά απεστάλησαν (κατ’ έτος) περισσότερα από 500 ερωτηματολόγια. 

 

Κατά το τελευταίο έτος αναφοράς (2014), στάλθηκαν 504 ερωτηματολόγια, με το ποσοστό 
των φορέων που απάντησαν να ανέρχεται περίπου στο 25% (από 11,8% το 2010). 
Ειδικότερα, για τους δήμους το ποσοστό αυτών που ανταποκρίθηκε ανήλθε σε 28% (από 
μόλις 6,8% το 2010). Από το σύνολο των φορέων που έστειλαν στοιχεία οι μισοί περίπου 
δήλωσαν ότι δεν πραγματοποιούν δράσεις σχετικές με την προώθηση της ισότητας των δύο 
φύλων. 
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Έρευνα Πεδίου – Σύνολο Φορέων 

Ποσοστό (%) ΦΟΡΕΩΝ που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, ανά 
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Έρευνα Πεδίου – Σύνολο Φορέων 

Ποσοστό (%) ΦΟΡΕΩΝ που δήλωσαν ότι πραγματοποιούν δράσεις, 

ανά έτος αναφοράς
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Έρευνα Πεδίου - Δήμοι 

Ποσοστό (%) ΔΗΜΩΝ που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, ανά 

έτος αναφοράς
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Έρευνα Πεδίου - Δήμοι 

Ποσοστό (%) ΔΗΜΩΝ που δήλωσαν ότι πραγματοποιούν δράσεις, 

ανά έτος αναφοράς
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Γενικά συμπεράσματα – Πεδία Πολιτικής βάσει του 
Σχεδίου Δράσης του Πεκίνου 

Α. ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΕ ΠΕΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 

 

Συνολικά, σε εθνικό επίπεδο από τα συλλεχθέντα στοιχεία παρακολούθησης 
προκύπτει:  

 

  Ικανοποιητική πρόοδος στα πεδία Γυναίκες και υγεία, Βία κατά των γυναικών, 
Γυναίκες και οικονομία, Γυναίκες στην εξουσία και στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων, Θεσμικοί μηχανισμοί για την πρόοδο των γυναικών και Γυναίκες 
και φτώχεια στο πλαίσιο των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών.  

 

Επισημαίνεται, η ιδιαίτερη πρόοδος στον τομέα καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών 
με τη δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικών δομών (συμβουλευτικών κέντρων και 
ξενώνων φιλοξενίας), σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη λειτουργία σε 24ωρη βάση 
τηλεφωνικής γραμμής ανάγκης.  

 

Επίσης, σημειώνονται ως ιδιαίτερης σημασίας τα έργα που υλοποιούνται αναφορικά με την 
προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, τόσο σε επίπεδο Κεντρικής 
Διοίκησης, Δήμων και Περιφερειών, όσο και σε επίπεδο συνδικαλιστικών και εργοδοτικών 
οργανώσεων με στόχο την προώθηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης των διοικήσεων 
αυτών.   
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Γενικά συμπεράσματα – Πεδία Πολιτικής βάσει του 
Σχεδίου Δράσης του Πεκίνου 

  Αποφασιστικότερα βήματα φαίνεται να υλοποιούνται στο πεδίο των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Γυναικών, με τις ενέργειες για την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου στις δημόσιες πολιτικές, μέσω της έκδοσης ειδικών οδηγών επ’ αυτού, και 
μέσω της σχεδιαζόμενης εφαρμογής ειδικών σχεδίων δράσης για την ισότητα των 
φύλων από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, και από έκαστο υπουργείο της 
κεντρικής κυβέρνησης. 

 

  Παραμένει μη ικανοποιητικός ο απολογισμός για τα πεδία Γυναίκες και 
περιβάλλον, Το κορίτσι – παιδί,  Γυναίκες και ένοπλες συγκρούσεις. 

 

  Τέλος, στα πεδία, Παιδεία και επιμόρφωση γυναικών, Γυναίκες και ΜΜΕ, θα 
πρέπει να υπάρξει εντατικοποίηση των προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο. 
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Γενικά συμπεράσματα – Συγχρηματοδοτούμενες 
Παρεμβάσεις ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠΑΛ 2007-2013, 
ΠΑΑ 2007-2013 

Β. ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ  ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠΑΛ 
2007-2013, ΚΑΙ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 

 

Από την επεξεργασία των στοιχείων από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και 
Εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-2013, του ΠΑΑ 2007-2013 και του ΕΠΑΛ 2007-2013, 
προκύπτει ότι έχουν ενταχθεί ή υλοποιούνται συνολικά διακόσιες δεκαπέντε (215) 
δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στην εφαρμογή των πολιτικών ισότητας των φύλων. 

 

Από τις δράσεις αυτές:  

 τριάντα δύο (32) αφορούν θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών,  

 επτά (7) αφορούν την ένταξη της διάστασης του φύλου στις παρεμβάσεις 
(gender mainstreaming),  

 εκατόν εβδομήντα έξι (176) αφορούν μεμονωμένες δράσεις 
ανεξάρτητα από ειδικούς στόχους, οι οποίες συμβάλλουν λόγω της φύσης 
τους στην ισότητα των φύλων. 
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Γενικά συμπεράσματα – Συγχρηματοδοτούμενες 
Παρεμβάσεις ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠΑΛ 2007-2013, 
ΠΑΑ 2007-2013 

 Κατανομή των δράσεων που συμβάλλουν στην εφαρμογή των 

πολιτικών ισότητας των φύλων, ανά ειδική κατηγορία δράσης

15%

3%

82%

Α. Θετικές Δράσεις υπέρ των Γυναικών 

Β. Δράσεις ένταξης της διάστασης της ισότητας των φύλων στις παρεμβάσεις (Gender
mainstreaming)

Γ. Μεμονωμένες δράσεις ανεξάρτητα από ειδικούς στόχους που συμβάλλουν λόγω της φύσης τους
στην ισότητα των φύλων 
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Γενικά συμπεράσματα – Συγχρηματοδοτούμενες 
Παρεμβάσεις ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠΑΛ 2007-2013, 
ΠΑΑ 2007-2013 

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο των εν λόγω δράσεων που συμβάλλουν στην 
εφαρμογή των πολιτικών ισότητας των φύλων ανέρχεται περίπου σε 1,89 δις €.  

 

Από το 1,89 δις € του συνολικού προϋπολογισμού: 

 Στις θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών, αντιστοιχεί το 48,7%.   

 Στις δράσεις για την ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων στις 
παρεμβάσεις (gender mainstreaming) αντιστοιχεί το 0,45%.  

 Στις μεμονωμένες δράσεις, ανεξάρτητα από ειδικούς στόχους, που 
συμβάλλουν λόγω της φύσης τους στην ισότητα των φύλων αντιστοιχεί το 
50,85%.  

 

Οι συνολικές δαπάνες για τις ως άνω δράσεις, έως 31/12/2014, ανήλθαν περίπου σε 
1,03 δις €.  
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Γενικά συμπεράσματα – Συγχρηματοδοτούμενες 
Παρεμβάσεις ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠΑΛ 2007-2013, 
ΠΑΑ 2007-2013 

 Κατανομή του προϋπολογισμού των δράσεων που συμβάλλουν στην 

εφαρμογή των πολιτικών ισότητας των φύλων, ανά ειδική κατηγορία 

δράσης

48,70%

0,45%

50,85%

Α. Θετικές Δράσεις υπέρ των Γυναικών 

Β. Δράσεις ένταξης της διάστασης της ισότητας των φύλων στις παρεμβάσεις (Gender
mainstreaming)

Γ. Μεμονωμένες δράσεις ανεξάρτητα από ειδικούς στόχους που συμβάλλουν λόγω της φύσης τους
στην ισότητα των φύλων 
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Γενικά συμπεράσματα – Συγχρηματοδοτούμενες 
Παρεμβάσεις ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠΑΛ 2007-2013, 
ΠΑΑ 2007-2013 

  Μεταξύ των Τομεακών Ε.Π. οι περισσότερες, σε αριθμό, δράσεις καταγράφονται 
στα Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» (31) και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
(20) ενώ, σε επίπεδο προϋπολογισμού των δράσεων μεγαλύτερο μερίδιο λαμβάνουν 
το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (41%) και το ΠΑΑ (19%). 

 

  Μεταξύ των Περιφερειακών Ε.Π. οι περισσότερες, σε αριθμό, δράσεις 
καταγράφονται στα ΠΕΠ Αττικής (61) και Μακεδονίας – Θράκης (33). Σε επίπεδο 
προϋπολογισμού των δράσεων μεγαλύτερο μερίδιο λαμβάνουν επίσης, τα ΠΕΠ 
Αττικής (6%) και Μακεδονίας – Θράκης (4%).  

 

Σημειώνεται ότι δεν καταγράφηκαν σχετικές δράσεις στο Ε.Π. «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» και στο Ε.Π. Αλιείας. 
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Γενικά συμπεράσματα – Συγχρηματοδοτούμενες 
Παρεμβάσεις ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠΑΛ 2007-2013, 
ΠΑΑ 2007-2013 

Κατανομή ΑΡΙΘΜΟΥ δράσεων ανά Ε.Π.

ΠΕΠ ΘΣΗ, 21

ΕΠ ΑΝΑΔ, 20

ΕΠ ΔΜ, 31

ΠΕΠ ΚΝΑ, 26

ΠΑΑ, 7

ΠΕΠ ΜΑΚ. - ΘΡ., 33

ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, 5

ΕΠ ΕΔΒΜ, 4

ΕΠ ΕΑΑ, 5

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ , 61

ΕΠ ΑΝ, 1

ΕΠ ΨΣ, 1
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Γενικά συμπεράσματα – Συγχρηματοδοτούμενες 
Παρεμβάσεις ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠΑΛ 2007-2013, 
ΠΑΑ 2007-2013 

Κατανομή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ δράσεων ανά Ε.Π.

ΠΕΠ ΜΑΚ. - ΘΡ.
4%

ΕΠ ΑΝΑΔ
41%

ΕΠ ΔΜ
7%

ΠΑΑ 
19%

ΕΠ ΕΑΑ
9%

ΕΠ ΕΔΒΜ
8%

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
6%

ΕΠ ΨΣ
0%

ΠΕΠ ΘΣΗ
2%

ΠΕΠ ΚΝΑ
1%

ΕΠ ΑΝ
2%

ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ
1%
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Γ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2014 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 
 

Το «Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013» 
αποτελεί τον κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό της ΓΓΙΦ. Η υλοποίηση των στόχων του 
βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή ότι κάθε προσπάθεια εξάλειψης των ανισοτήτων φύλου 
και προώθησης της ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και ανδρών σε όλους τους 
τομείς της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής συμβάλλει καθοριστικά στη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.  

 

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τρεις (3) πυλώνες, οι οποίοι περιλαμβάνουν 
δράσεις  που προωθούν: 

•  Τη βελτίωση, ενίσχυση και εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, 

•  την ανάπτυξη εξειδικευμένων πολιτικών για την ισότητα των φύλων, και, 

• την ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές (gender 
mainstreaming). 
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1. Βελτίωση, ενίσχυση και εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

 

Στις ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης του Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική 
Ισότητα των Φύλων για τα έτη 2010-2014, σημειώνεται πρόοδος σε όλους τους τομείς 
δράσης, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της βίας κατά των γυναικών καθώς και 
στην προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στην κοινωνία 
των πολιτών.  

 

Αναφορικά με την καταπολέμηση της βίας επισημαίνεται κυρίως η δημιουργία και 
λειτουργία των δομών στήριξης (συμβουλευτικών κέντρων και ξενώνων φιλοξενίας) 
σε όλη την Ελλάδα, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή ανάγκης, 
και τις δραστηριότητες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων.  

 

Αναφορικά με την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, είναι 
μεγάλης σημασίας τα έργα που υλοποιούνται από τη ΓΓΙΦ τόσο σε επίπεδο Δήμων, 
Περιφερειών και Κεντρικής Διοίκησης της κυβέρνησης, όσο και σε επίπεδο 
συνδικαλιστικών, εργοδοτικών και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με 
συγκεκριμένα έργα για την προώθηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης των 
διοικήσεων αυτών. 
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2. Ανάπτυξη εξειδικευμένων πολιτικών για την ισότητα των φύλων 

 

Ως προς την αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων σε συγκεκριμένα θεματικά 
πεδία της δημόσιας πολιτικής, υλοποιήθηκαν εξειδικευμένες δράσεις στα κάτωθι 
θεματικά πεδία: 

 

  Βία κατά των γυναικών  

  Πολλαπλές διακρίσεις  

  Αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία 

 Απασχόληση  

  Προώθηση γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων  

  Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  

  Τέχνες και πολιτισμός 
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3. Ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές (gender 
mainstreaming). 

 

  Η ΓΓΙΦ ανάπτυξε συνεργασίες με τους/τις αρμόδιους/-ες γενικούς/-ές γραμματείς 
των Υπουργείων, που προωθούν στην πράξη δράσεις για πολιτικές ένταξης της 
ισότητας στις δημόσιες πολιτικές της χώρας. Προετοιμάσθηκε Οδηγός για την 
εξειδίκευση του Πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας Φύλων (ΣΕΙΦ) και την 
πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων ισότητας φύλων σε κάθε Υπουργείο.  

  Δημοσιεύτηκαν δύο (2) οδηγοί για την εφαρμογή του Πρότυπου Συστήματος 
Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) στις πολιτικές (α) των Δήμων και (β) των 
Περιφερειών. Υλοποιείται η πιλοτική εφαρμογή ανάλογων Σχεδίων δράσης στους 
Δήμους και τις Περιφέρειες.   

  Στο πλαίσιο της πολιτικής gender mainstreaming ολοκληρώθηκε το έργο 
«Αποτίμηση των επιπτώσεων 100 νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην 
πολιτική ισότητας των φύλων» ενώ υλοποιείται το έργο «Υποστήριξη της δράσης του 
Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής 
της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές». 

  Τέλος, στο ίδιο πλαίσιο υλοποιούνται συνεργασίες  με την ΕΛΣΤΑΤ, το ΕΚΚΕ, τη 
ΓΓΕΤ, και σχετικές δράσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το 
Υπουργείο  Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που συμβάλλουν στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων κατά την ενάσκηση πολιτικής. 
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Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!  


