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Χαιρετιςμόσ Υφυπουργού Εργαςίασ και Κοινωνικών Υποθέςεων,
αρμόδιασ για τη Δημογραφική Πολιτική, την Οικογένεια και την
Ιςότητα των Φύλων
Στθν Ελλάδα του 2022 οι πολιτικζσ ιςότθτασ φαίνεται να
υιοκετοφνται και να εφαρμόηονται όλο και περιςςότερο κακϊσ
τόςο οι θγεςίεσ όςο και οι άνκρωποι ατομικά αναγνωρίηουν τθν
ανάγκθ επίτευξθσ τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ για ζνα καλφτερο
αφριο.
Η τοπικι αυτοδιοίκθςθ ζχει πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθν
εφαρμογι αυτϊν των πολιτικϊν. Κάκε Διμοσ και κάκε Ρεριφζρεια
ζχουν τα δικά τουσ μοναδικά χαρακτθριςτικά δθμιουργϊντασ ζτςι
ζνα ξεχωριςτό ςφνολο μζςα ςτο οποίο υλοποιοφνται με άμεςο
τρόπο οι πολιτικζσ του κράτουσ.
Για το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων θ
ουςιαςτικι ιςότθτα ςτθν Ελλάδα αποτελεί ζναν από τουσ
ςθμαντικότερουσ ςτόχουσ.
Ήδθ θ χϊρα μασ ζχει κάνει ςθμαντικά βιματα ςτθν ιςότθτα των φφλων και ζχει βελτιϊςει
αιςκθτά τθ κζςθ των γυναικϊν ςτθν κοινωνία και τθν εργαςία. Το 2022 μάλιςτα ςφμφωνα με τθν
ζκκεςθ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ «Women, Business and the Law», θ Ελλάδα βρίςκεται για πρϊτθ
φορά ςτισ 12 χϊρεσ που ςυγκζντρωςαν το 100% τθσ βακμολογίασ ςτον δείκτθ για τθ νομικι ιςότθτα
μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν. Ραρ’ όλα αυτά ζχουμε ακόμα να διανφςουμε πολφ δρόμο ϊςτε να
πετφχουμε τθν ουςιαςτικι ιςότθτα ςε όλα τα επίπεδα και όλουσ τουσ τομείσ τθσ χϊρασ μασ. Για να γίνει
αυτό εκτόσ από το οργανωμζνο ςχζδιο που υπάρχει και τισ ενζργειεσ που υλοποιοφνται είναι
απαραίτθτθ θ ςυμβολι όλων μασ ςτο κοινό όραμα, ςε μια κοινωνία που γυναίκεσ και άντρεσ ζχουν ίςα
δικαιϊματα και ίςεσ ευκαιρίεσ.
Στο Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθν Ιςότθτα των Φφλων 2021-2025 δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ
ςτθν ενίςχυςθ τθσ κζςθσ των γυναικϊν ςε τοπικό επίπεδο. Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ δράςεων και
ζργων για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε Δθμοτικό και Ρεριφερειακό επίπεδο είναι
απαραίτθτα. Γι αυτό και θ πρόοδοσ που αποτυπϊνεται ςτθν παροφςα ζκκεςθ επαλθκεφει τθν ςθμαςία
τθσ ςυνεχοφσ επικοινωνίασ και τθσ καλισ ςυνεργαςίασ μεταξφ κεντρικισ και αποκεντρωμζνθσ
διοίκθςθσ.
Το κατάλλθλο νομοκετικό πλαίςιο, θ πολιτικι βοφλθςθ και τα αποτελεςματικά εργαλεία
υπάρχουν πλζον ςτθ χϊρα μασ. Μζςα από αυτά ςτοχεφουμε ςτθν ενδυνάμωςθ των γυναικϊν και των
κοριτςιϊν, ςτθν εξάλειψθ τθσ ζμφυλθσ βίασ, ςτθν ιςότιμθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθν αγορά
εργαςίασ αλλά και ςε κζςεισ λιψθσ αποφάςεων και θγετικοφσ ρόλουσ και ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ
διάςταςθσ φφλου ςε τομεακζσ πολιτικζσ.
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Για να τα πετφχουμε όμωσ όλα αυτά, θ ενεργθτικι ςτάςθ και δράςθ των ίδιων των πολιτϊν
είναι προαπαιτοφμενθ. Το κράτοσ προςφζρει όλο και περιςςότερεσ δυνατότθτεσ και ευκαιρίεσ αλλά
είναι αναγκαίο και μζςα από το ατομικό μασ παράδειγμα να φζρουμε τθν αλλαγι ςτθν κοινωνία μασ
δθμιουργϊντασ ζναν κόςμο Ιςότθτασ, Αξιοπρζπειασ, Δθμοκρατίασ και Ελευκερίασ.

Μαρία Συρεγγζλα
Υφυπουργόσ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων
αρμόδια για τθ Δθμογραφικι Πολιτικι, τθν Οικογζνεια και τθν Ιςότθτα των Φφλων
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Χαιρετιςμόσ Γενικήσ Γραμματέα Δημογραφικήσ και Οικογενειακήσ
Πολιτικήσ και Ιςότητασ των Φύλων
Οι πρωτόγνωρεσ ςυνκικεσ που βιϊςαμε τα τελευταία χρόνια
κατζςτθςαν εντονότερθ τθν ανάγκθ για τθν επίτευξθ τθσ ουςιαςτικισ
ιςότθτασ των φφλων με τθν άςκθςθ οριηόντιων πολιτικϊν εκτόσ από το
κεντρικό επίπεδο διακυβζρνθςθσ και ςε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο.
Το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθν Ιςότθτα των Φφλων 2021-2025
αποτελεί τον Οδικό Χάρτθ τθσ Ελλθνικισ Ρολιτείασ για τθν ιςότθτα των
φφλων με ςτόχο τθ διαμόρφωςθ ενόσ ςυνεκτικοφ πλαιςίου πολιτικϊν ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του
φφλου ςτισ ςχεδιαηόμενεσ πολιτικζσ, μζςω ςτοχευμζνων ζργων και δράςεων. Είναι πλιρωσ
εναρμονιςμζνο με τθν ανάλυςθ του πλαιςίου ςτρατθγικισ, όπωσ προςδιορίηεται από τθν Ατηζντα 2030
του ΟΗΕ για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, τθν Στρατθγικι του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθν Ιςότθτα των
Φφλων 2018-2023, τθν Ευρωπαϊκι Στρατθγικι για τθν Ιςότθτα των Φφλων 2020-2025, το Σχζδιο
Ανάπτυξθσ για τθν Ελλθνικι Οικονομία και τισ απαιτιςεισ για τθν Ιςότθτα των Φφλων τθσ νζασ
προγραμματικισ περιόδου 2021-2027, του οποίου ςυνιςτά αναγκαίο όρο, και διαρκρϊνεται ςε
τζςςερισ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ.
Στον Άξονα 4, ςτον ςτόχο 2, εντάςςεται θ προϊκθςθ τθσ Ιςότθτασ των Φφλων ςτθν Τοπικι
Αυτοδιοίκθςθ κατ’ εφαρμογι του ν. 4604/2019, με τθν δθμιουργία τοπικϊν ςχεδίων δράςθσ για τθν
Ιςότθτα των Φφλων, με τθ δθμιουργία Helpdesk τθσ Γενικισ Γραμματείασ προσ ΟΤΑ, τισ ετιςιεσ
εκκζςεισ ιςότθτασ ςτουσ Διμουσ.
Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ κομβικό ςθμείο δικτφωςθσ και υλοποίθςθσ ζργων και δράςεων
αποτελοφν οι Δθμοτικζσ και Ρεριφερειακζσ Επιτροπζσ Ιςότθτασ, ιτοι τα ςυμβουλευτικά όργανα προσ
τα Δθμοτικά και Ρεριφερειακά Συμβοφλια αντίςτοιχα. Με βάςθ τα τελευταία δεδομζνα, από τον Ιοφλιο
του 2019 μζχρι και ςιμερα, από το ςφνολο των 332 Διμων τθσ Ελλάδασ, 324 Διμοι ζχουν ολοκλθρϊςει
τθ ςφςταςθ Δθμοτικϊν Επιτροπϊν Ιςότθτασ (ΔΕΡΙΣ) , και υπολείπονται 8 Διμοι για να ολοκλθρωκεί θ
διαδικαςία ςτο ςφνολο των διμων τθσ χϊρα. Για τισ δε Ρεριφζρειεσ, 9 από τισ 13 ζχουν ολοκλθρϊςει
τθ ςφςταςθ Ρεριφερειακϊν Επιτροπϊν Ιςότθτασ (ΡΕΡΙΣ).
Στο πλαίςιο τθσ διοίκθςθσ των τοπικϊν υποκζςεϊν τουσ και τθσ χάραξθσ τθσ πολιτικισ τουσ, οι
Ο.Τ.Α. α' βακμοφ πρζπει να προωκοφν τθν ιςότθτα των φφλων και να φροντίηουν για τθν εφαρμογι τθσ
«Ευρωπαϊκισ Χάρτασ για τθν Ιςότθτα των Φφλων ςτισ Τοπικζσ Κοινωνίεσ», καταρτίηοντασ, κατόπιν
διαβοφλευςθσ, Σχζδια Δράςθσ και μεριμνϊντασ για τθν υλοποίθςι τουσ, με τθ λιψθ μζτρων και
δράςεων, που, με πρακτικοφσ τρόπουσ κα ζχουν κετικό αντίκτυπο ςτθν κακθμερινι ηωι των δθμοτϊν
τουσ αντρϊν και γυναικϊν, αγοριϊν και κοριτςιϊν.
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Οι Διμοι, αποτελοφν το πρϊτο ςθμείο επαφισ του πολίτθ και κεςμικά ςυγκεντρϊνουν τισ
αρμοδιότθτεσ ςτουσ τομείσ φροντίδασ, πρόλθψθσ και κοινωνικισ πολιτικισ. Ζτςι αποτελοφν το πλζον
κατάλλθλο πεδίο για τθ μζτρθςθ επίτευξθσ τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ των φφλων ςε τοπικό επίπεδο. Η
ενίςχυςθ λοιπόν τθσ κζςθσ των γυναικϊν δεν μπορεί παρά να αποτελεί αυτοςκοπό.
Καλυψϊ Γοφλα
Γενικι Γραμματζασ Δθμογραφικισ και Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων
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1. Το πλαίςιο άςκηςησ των πολιτικών ιςότητασ ςτουσ Δήμουσ Νομοθετικό πλαίςιο και εργαλεία
O νόμοσ 4604/2019 για τθν «Ρροϊκθςθ τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ των φφλων και τθν
καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ» ζκεςε το πλαίςιο άςκθςθσ πολιτικισ για τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ). Ριο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Ν.4604/2019 ςτισ αρμοδιότθτεσ
των ΟΤΑ α’ βακμοφ για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων προςτίκεται θ ςχεδίαςθ, θ οργάνωςθ, ο
ςυντονιςμόσ και θ εφαρμογι προγραμμάτων τθσ ιςότθτασ των φφλων, ςφμφωνα με τισ πολιτικζσ τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Δθμογραφικισ και Οικογενειακισ Ρολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων (ΓΓΔΟΡΙΦ)
και το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθν Ιςότθτα των Φφλων (ΕΣΔΙΦ) και πρωτοβουλιϊν για τθν προϊκθςθ
τθσ ιςότθτασ των φφλων εντόσ των διοικθτικϊν του ορίων, κακϊσ και τθν εφαρμογι του εργαλείου τθσ
«Ευρωπαϊκισ Χάρτασ για τθν Ιςότθτα των Φφλων ςτισ Τοπικζσ Κοινωνίεσ» με τθν υλοποίθςθ των
δεςμεφςεων που διατυπϊνονται ςε αυτι για τθν προϊκθςθ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ των φφλων.
Το ιςχφον πλαίςιο άςκθςθσ πολιτικϊν ιςότθτασ ςτουσ Διμουσ περιλαμβάνει τα παρακάτω
εργαλεία, διοικθτικζσ υπθρεςίεσ και ςυλλογικά όργανα:

Η Ευρωπαϊκι Χάρτα Ιςότθτασ
Η Ευρωπαϊκι Χάρτα για τθν Ιςότθτα των Φφλων ςτισ Τοπικζσ Κοινωνίεσ εκπονικθκε από το
Συμβοφλιο Διμων και Ρεριφερειϊν τθσ Ευρϊπθσ (CEMR) ςε ςυνεργαςία με φορείσ από διάφορεσ
χϊρεσ με ςτόχο οι Διμοι και οι Ρεριφζρειεσ να αναλάβουν δθμόςια επίςθμθ δζςμευςθ για τθν ζνταξθ
τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτισ πολιτικζσ τουσ κακϊσ και τθν υλοποίθςθ, εντόσ τθν επικράτειάσ του, των
δεςμεφςεων που διατυπϊνονται ςε αυτιν.
Μζςω τθσ Χάρτασ Ιςότθτασ οι υπογράφουςεσ Αρχζσ ενκαρρφνονται, χωρίσ να δεςμεφονται
νομικά, να υλοποιιςουν πολιτικζσ και να ορίςουν δράςεισ για τθν ιςότθτα των φφλων, ςε ςυνεργαςία
με τοπικοφσ φορείσ, κακϊσ θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ αποτελεί το εγγφτερο ςτουσ πολίτεσ επίπεδο
διακυβζρνθςθσ και οφείλει να ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία μίασ δθμοκρατικισ και ανοιχτισ κοινωνίασ,
αναλαμβάνοντασ ςυγκεκριμζνεσ πρωτοβουλίεσ υπζρ τθσ ιςότθτασ των φφλων.
Στο πλαίςιο αυτό ιδθ από το 2011, θ ΓΓΔΟΡΙΦ, μζςα από το Ζργο «Ενκάρρυνςθ και υποςτιριξθ
τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςε κζςεισ πολιτικισ ευκφνθσ και εκπροςϊπθςθσ ςε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο» και τθ ςυγχρθματοδότθςθ του ΕΣΡΑ 2007-2013, προχϊρθςε ςτθν ζκδοςθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Χάρτασ και ξεκίνθςε τθ διαδικαςία υπογραφισ τθσ από Διμουσ και Ρεριφζρειεσ ενϊ
εκπόνθςε το ςχετικό Οδθγό Εφαρμογισ τθσ Χάρτασ. Ο Οδθγόσ Εφαρμογισ, κινοφμενοσ και προσ τθν
κατεφκυνςθ εφαρμογισ του ιςχφοντοσ νομοκετικοφ πλαιςίου, εξειδικεφει τισ δεςμεφςεισ που
περιλαμβάνονται ςτθ Χάρτα και που καλείται να υλοποιιςει ο κάκε φορζασ αυτοδιοίκθςθσ.
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Υπθρεςιακζσ μονάδεσ άςκθςθσ κοινωνικισ πολιτικισ και πολιτικϊν ιςότθτασ
Σφμφωνα με το άρκρο 97 του Ν. 3852/2010 (Ρρόγραμμα «Καλλικράτθσ»), ςτθν αρμοδιότθτα
των Διμων περιλαμβάνεται ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ των πολιτικϊν κοινωνικισ φροντίδασ ςε
τοπικό (δθμοτικό) επίπεδο. Οι αρμοδιότθτεσ αυτζσ κα υλοποιοφνται από τθν Υπθρεςιακι Μονάδα
Άςκθςθσ Κοινωνικισ Ρολιτικϊν και Ρολιτικϊν Ιςότθτασ, θ οποία απαιτείται να προβλεφκεί ςτουσ υπό
ςφςταςθ Οργανιςμοφσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ (ΟΕΥ) των νζων Διμων. Ραράλλθλα, ςτο άρκρο 103,
προβλζφκθκε θ ςυγχϊνευςθ νομικϊν προςϊπων, ζτςι ϊςτε κάκε Διμοσ να μπορεί να ζχει ζωσ δφο
Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (ΝΡΔΔ), ζνα για τουσ τομείσ αρμοδιοτιτων κοινωνικισ
προςταςίασ και αλλθλεγγφθσ και παιδείασ και ζνα για τουσ τομείσ πολιτιςμοφ, ακλθτιςμοφ και
περιβάλλοντοσ.
Στο πλαίςιο αυτό, ςτα Ρρότυπα Σχζδια Οργανιςμϊν Εςωτερικϊν Υπθρεςιϊν που ςχεδίαςε θ
Ελλθνικι Εταιρεία Τοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΕΤΑΑ) προβλζπεται θ ςφςταςθ Διεφκυνςθσ
Άςκθςθσ Κοινωνικισ Ρολιτικισ Ιςότθτασ ςτουσ πρότυπουσ ΟΕΥ των μεγάλων Διμων (άνω των 60.000
κατοίκων). Οι μονάδεσ αυτζσ ςφμφωνα με το νόμο Ν.3852/2010 όφειλαν να ενταχκοφν ςτουσ
οργανιςμοφσ των Διμων ζωσ το τζλοσ του 2012.
Στουσ υπόλοιπουσ Διμουσ, για τθν ουςιαςτικι εφαρμογι των δεςμεφςεων τθσ Χάρτασ Ιςότθτασ
των Φφλων ςτισ Τοπικζσ Κοινωνίεσ, απαιτείται θ ςφςταςθ αντίςτοιχθσ Υπθρεςιακισ Μονάδασ
Ρολιτικϊν Ιςότθτασ των Φφλων (τμιμα, γραφείο, ομάδα ζργου κλπ), ανάλογα με το μζγεκοσ και τθ
γεωγραφικι κζςθ κάκε Διμου που προτείνεται από τθν ΕΕΤΑΑ. Στόχοσ τθσ Μονάδασ αυτισ είναι να
επιτρζπει τθν ανάπτυξθ των εκάςτοτε δθμοτικϊν πολιτικϊν και προγραμμάτων με τθν οπτικι του
φφλου, ςχεδιάηοντασ και μεριμνϊντασ για τθν εφαρμογι προγραμμάτων και μζτρων που ςτοχεφουν
ςτθν ιςότθτα των γυναικϊν και ανδρϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ (ΓΓΙΦ, 2011).

Δθμοτικζσ Επιτροπζσ Ιςότθτασ των Φφλων (ΔΕΡΙΣ)
Με το άρκρο 6 του νόμου Ν.4604/2019 κεςμοκετείται και θ ςφςταςθ Δθμοτικισ Επιτροπισ
Ιςότθτασ, θ οποία είναι ςυμβουλευτικό, προσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο, όργανο με τισ ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ:
α) ςε ςυνεργαςία με τθν αρμόδια υπθρεςία του διμου, ςυμμετζχει και υποςτθρίηει τθν ζνταξθ τθσ
ιςότθτασ των φφλων ςτισ πολιτικζσ του διμου, ειςθγείται και ςυμμετζχει ςτθν εκπόνθςθ ςχεδίων
δράςθσ για τθν ιςότθτα των φφλων ςε τοπικό επίπεδο,
β) διατυπϊνει προτάςεισ και ειςθγείται προσ τα αρμόδια όργανα του διμου τθ λιψθ των αναγκαίων
μζτρων για τθν προϊκθςθ τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ των φφλων ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομικισ,
πολιτικισ και κοινωνικισ ηωισ.
γ) ςυνεργάηεται με τθν Ρεριφερειακι Επιτροπι Ιςότθτασ των Φφλων, τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ
υπθρεςιακζσ μονάδεσ του διμου και με δομζσ και ςυλλογικότθτεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο πεδίο
τθσ προϊκθςθσ κεμάτων ιςότθτασ των φφλων και δικαιωμάτων των γυναικϊν ςε τοπικό επίπεδο.
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δ) ςυνεργάηεται με τισ δομζσ του Δικτφου τθσ ΓΓΔΟΡΙΦ για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ βίασ
κατά των γυναικϊν, κακϊσ και με φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν.

Ρεριφερειακζσ Επιτροπζσ Ιςότθτασ των Φφλων (ΡΕΡΙΣ)
Με το άρκρο 7 του νόμου Ν.4604/2019, ςε κάκε περιφζρεια ςυνιςτάται Ρεριφερειακι
Επιτροπι Ιςότθτασ των Φφλων, θ οποία ςυγκροτείται με απόφαςθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου,
αποτελείται από εννζα μζλθ και ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
α) λαμβάνει υπόψθ τισ πολιτικζσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμογραφικισ και Οικογενειακισ Ρολιτικισ
και Ιςότθτασ των Φφλων και το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθν Ιςότθτα των Φφλων, με ςκοπό τθν ζνταξθ
τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ πολιτικζσ τθσ περιφζρειασ,
β) ειςθγείται και ςυμμετζχει ςτθν κατάρτιςθ περιφερειακοφ ςχεδίου ιςότθτασ,
γ) διατυπϊνει προτάςεισ και ειςθγείται προσ τα αρμόδια όργανα τθσ περιφζρειασ τθ λιψθ αναγκαίων
μζτρων για τθν προϊκθςθ τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ των φφλων ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομικισ,
πολιτικισ και κοινωνικισ ηωισ,
δ) ςυνεργάηεται με τισ Δθμοτικζσ Επιτροπζσ Ιςότθτασ, τισ αρμόδιεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ τθσ
περιφζρειασ, με το Αυτοτελζσ Γραφείο Ιςότθτασ τθσ περιφζρειασ, κακϊσ και με λοιπζσ δομζσ και
ςυλλογικότθτεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο πεδίο τθσ προϊκθςθσ κεμάτων ιςότθτασ των φφλων και
δικαιωμάτων των γυναικϊν,
ε) ειςθγείται προσ το περιφερειακό ςυμβοφλιο τθν ζνταξθ ζργων ςτισ Συλλογικζσ Αποφάςεισ Ζργων
Ρεριφζρειασ (ΣΑΕΡ) που προωκοφν τα ανωτζρω μζτρα και τισ ςχετικζσ δράςεισ ενθμζρωςθσ και
πλθροφόρθςθσ των πολιτϊν,
ςτ) ςυνεργάηεται με τισ δομζσ του Δικτφου τθσ ΓΓΔΟΡΙΦ για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ βίασ
κατά των γυναικϊν, ςτθν περιφζρεια, κακϊσ και με φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν,
η) επιδιϊκει τθ διαςφάλιςθ και προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν εξάλειψθ των ζμφυλων
ςτερεοτφπων μζςα από δράςεισ επικοινωνίασ και ευαιςκθτοποίθςθσ πολιτϊν τθσ περιφζρειασ.
Σε κάκε περιφζρεια ςυνιςτάται Αυτοτελζσ Γραφείο Ιςότθτασ το οποίο υπάγεται απευκείασ ςτον
Ρεριφερειάρχθ.

Αυτοτελι Γραφεία Ιςότθτασ ςε ΕΝΡΕ και ΚΕΔΕ
Με το άρκρο 8 του Ν.4604/2019 τροποποιείται ο ν.3852/2010 και κεςμοκετοφνται αυτοτελι
Γραφεία Ιςότθτασ ςε ΕΝΡΕ και ΚΕΔΕ τα οποία ζχουν τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
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α) ενθμερϊνουν τα δθμοτικά και περιφερειακά ςυμβοφλια για τθν ςυγκρότθςθ τθσ Ρεριφερειακισ και
τθσ Δθμοτικισ Επιτροπισ Ιςότθτασ των Φφλων, αντίςτοιχα,
β) ςυνεργάηονται με τουσ διμουσ και τισ περιφζρειεσ, με ςκοπό τθν ανάδειξθ και υλοποίθςθ ςχεδίων
και δράςεων ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για τθν ιςότθτα των φφλων,
γ) ςυνεργάηονται με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των διμων και των περιφερειϊν για τθν κατάρτιςθ
τοπικοφ και περιφερειακοφ ςχεδίου δράςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτθν
απαςχόλθςθ,
δ) ςυνεργάηονται με αιρετζσ και τισ υποψιφιεσ αιρετζσ γυναίκεσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ για τθν
ανάπτυξθ δικτφων ςυνεργαςιϊν με τουσ φορείσ τθσ αυτοδιοίκθςθσ., με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ
ενεργοφ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ,
ε) ενθμερϊνουν τισ γυναίκεσ για τισ δράςεισ των Γραφείων Ιςότθτασ, τθσ ΓΓΔΟΡΙΦ και άλλων φορζων
που δραςτθριοποιοφνται ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων.

Εκνικό Συμβοφλιο Ιςότθτασ των Φφλων (ΕΣΙΦ)
Με το άρκρο 20, Ν. 4808/2021, ζγινε τροποποίθςθ του άρκρου 9 του ν. 4604/2019 ςφμφωνα
με τθν οποία ςυνιςτάται ςυλλογικό ςυμβουλευτικό γνωμοδοτικό όργανο με τθν ονομαςία «Εκνικό
Συμβοφλιο Ιςότθτασ των Φφλων» (ΕΣΙΦ), το οποίο υπάγεται ςτθ Γενικι Γραμματεία Δθμογραφικισ και
Οικογενειακισ Ρολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων και ζχει τθν αρμοδιότθτα να διεξάγει διαβοφλευςθ
με γυναικείεσ οργανϊςεισ και οργανϊςεισ που προωκοφν τθν ιςότθτα των φφλων, κοινωνικοφσ φορείσ
του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, εκπροςϊπουσ των τμθμάτων ιςότθτασ ι εν γζνει των οργανϊςεων
εργαηομζνων και εργοδοτϊν, εκπροςϊπουσ των ΟΤΑ α' και β' βακμοφ και εκπροςϊπουσ ανεξάρτθτων
αρχϊν με ςκοπό τθν υποβολι προτάςεων προσ τθ ΓΓΔΟΡΙΦ για τθν υιοκζτθςθ πολιτικϊν και δράςεων
που προωκοφν τθν ιςότθτα των φφλων, ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτικϊν και δράςεων για τθν
πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ βίασ και τθσ παρενόχλθςθσ ςτθν εργαςία.
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2. Μεθοδολογία Έρευνασ
Στα πλαίςια τθσ Καταγραφισ των Δράςεων Ρροϊκθςθσ των Ρολιτικϊν Ιςότθτασ ςτουσ Διμουσ
και τισ Ρεριφζρειεσ, θ Γενικι Γραμματεία Δθμογραφικισ και Οικογενειακισ Ρολιτικισ και Ιςότθτασ των
Φφλων διεξιγαγε και φζτοσ, όπωσ και τα τελευταία 4 χρόνια, πρωτογενι ζρευνα τθν οποία απθφκυνε
ςτο ςφνολο των Διμων και των Ρεριφερειϊν τθσ χϊρασ.
Τα Τμιματα που ςυνεργάςτθκαν για τθν διεξαγωγι τθσ Ζρευνασ ανικουν ςτθν Διεφκυνςθ
Σχεδιαςμοφ, Δθμιουργίασ Ρροτφπων και Ραρακολοφκθςθσ Ρολιτικϊν Ιςότθτασ των Φφλων και είναι τα
εξισ:




Τμιμα Τεκμθρίωςθσ, Ζρευνασ και Ψθφιακισ Υποςτιριξθσ (Ραρατθρθτιριο)
Τμιμα Σχεδιαςμοφ, Δθμιουργίασ Ρροτφπων και Ανάπτυξθσ Ρολιτικϊν Ιςότθτασ των
Φφλων
Τμιμα Ραρακολοφκθςθσ των Ρολιτικϊν Ιςότθτασ των Φφλων

Η Ζρευνα περιλαμβάνει είκοςι επτά ερωτιματα ςτον κφριο κορμό και επτά ειςαγωγικά
ερωτιματα που ςκοπό είχαν τθν καταγραφι των γενικϊν ςτοιχείων των Διμων και των Ρεριφερειϊν
και του ονόματοσ και τθσ ιδιότθτασ τθσ υπεφκυνθσ/του υπεφκυνου ςυμπλιρωςθσ του
ερωτθματολογίου. Τα δεκαζξι επόμενα ερωτιματα αφοροφν ηθτιματα αρμοδιοτιτων, ζνταξθσ,
ςυνεργαςιϊν και παραπομπισ κεμάτων ιςότθτασ των φφλων και περιςτατικϊν βίασ κατά των
γυναικϊν. Τα υπόλοιπα ερωτιματα αφοροφν τθν περιγραφι των δράςεων οι οποίεσ υλοποιικθκαν
από τουσ Διμουσ ι τισ Ρεριφζρειεσ με ςκοπό τθν προϊκθςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων. Τζλοσ,
ςυμπεριλιφκθκε ζνα γενικότερο ερϊτθμα με ςκοπό τθν καταγραφι των βαςικϊν προβλθμάτων που
αντιμετωπίηουν οι γυναίκεσ του ςυγκεκριμζνου Διμου ι Ρεριφζρειασ.
Το ερωτθματολόγιο διανεμικθκε αρχικά ςε θλεκτρονικι μορφι προσ τισ Δθμοτικζσ και
Ρεριφερειακζσ Επιτροπζσ Ιςότθτασ των Φφλων και ςτθ ςυνζχεια ςτάλκθκε ςτα αρμόδια, κατά
περίπτωςθ, όργανα τθσ Διοίκθςθσ για κζματα ιςότθτασ των φφλων.
Η χρονικι περίοδοσ που ηθτικθκε να λθφκεί υπόψθ για τθν ςυμπλιρωςθ του
ερωτθματολογίου είναι το ζτοσ 2021 (ζτοσ αναφοράσ) και θ αποςτολι των ερωτθματολογίων προσ τουσ
Διμουσ πραγματοποιικθκε κατά το α’ εξάμθνο του 2022.
Για τθν διαμόρφωςθ του τελικοφ ςτατιςτικοφ προϊόντοσ ιταν απαραίτθτθ θ επεξεργαςία των
δεδομζνων - απαντιςεων με τα κατάλλθλα τεςτ ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ των ευρθμάτων, θ
διαγραφι των διπλϊν εγγραφϊν, θ διατιρθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων των μεταγενζςτερων απαντιςεων
ζναντι των προγενζςτερων όταν αυτζσ προζρχονται από τον ίδιο Διμο ι τθν ίδια Ρεριφζρεια, θ
ομαδοποίθςθ των απαντιςεων, θ απόρριψθ των ακραίων τιμϊν κακϊσ επίςθσ και θ, κατά περίπτωςθ,
αντικατάςταςι τουσ.
Η ςτατιςτικι επεξεργαςία των απαντιςεων του ερωτθματολογίου, θ ςυγγραφι τθσ Ετιςιασ
Ζκκεςθσ κακϊσ και θ γραφιςτικι απεικόνιςθ των γραφθμάτων τθσ Ζρευνασ ξεκίνθςε τθν 15θ Ιουλίου
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2022, θμζρα κατά τθν οποία αποφαςίςτθκε θ λιξθ τθσ αποδοχισ περαιτζρω θλεκτρονικϊν
απαντιςεων.
Από το ςφνολο των 332 Διμων τθσ χϊρασ ςτουσ οποίουσ ςτάλκθκαν τα ερωτθματολόγια,
απάντθςαν οι 201, δθλαδι πάνω από το 60%. Το ποςοςτό αυτό είναι υψθλότερο ςε ςχζςθ με όλα τα
προθγοφμενα ζτθ διεξαγωγισ τθσ Ζρευνασ (178 απαντιςεισ το 2020, 120 απαντιςεισ το 2019, 104
απαντιςεισ το 2018, 110 απαντιςεισ το 2017). Οι απαντιςεισ των Ρεριφερειϊν ανζρχονται ςε 101.
Χάρτθσ Διμων που απάντθςαν ςτθν Ζρευνα

1

Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ, Δυτικισ Ελλάδασ, Δυτικισ Μακεδονίασ, Ηπείρου, Θεςςαλίασ, Ιονίων
Νιςων, Κεντρικισ Μακεδονίασ, Κριτθσ, Ρελοποννιςου, Στερεάσ Ελλάδασ
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3. Ευρήματα τησ Έρευνασ
3.1. Ένταξη Πολιτικών Ιςότητασ των Φύλων ςτην Διοίκηςη του Δήμου
- Ευρωπαΰκή Χάρτα Ιςότητασ των Φύλων ςτισ τοπικέσ κοινωνίεσ
Ερϊτθςθ 1: Γνωρίηετε τθν "Ευρωπαϊκι Χάρτα Ιςότθτασ των Φφλων ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ";
Γράφθμα 1

Από τουσ 201 Διμουσ οι οποίοι απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο, οι 185, ποςοςτό που αγγίηει
το 92,0%, διλωςαν ότι γνωρίηουν τθν Ευρωπαϊκι Χάρτα Ιςότθτασ των Φφλων ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ.
Ενϊ, μόλισ 16 Διμοι, δθλαδι το 8,0%, διλωςαν ότι δεν γνωρίηουν τθν Χάρτα Ιςότθτασ.
Ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ότι, από τουσ 16 Διμουσ που διλωςαν ότι δεν γνωρίηουν
τθν Χάρτα Ιςότθτασ, οι 5 από αυτοφσ2 τθν ζχουν υπογράψει κατά τθν χρονικι περίοδο 2011-2020,
ενιςχφοντασ για ακόμα μία χρονιά, τα ευριματα και των προθγοφμενων Ετιςιων Εκκζςεων αναφορικά
με τθν αδυναμία παραγωγισ κεςμικισ μνιμθσ, κακϊσ θ υπογραφι τθσ Χάρτασ από τθν Δθμοτικι Αρχι
δεν ςυνεπάγεται αυτομάτωσ τθ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ ςτθ Διοίκθςθ ι ςτθν επόμενθ Δθμοτικι
Αρχι.
Συγκριτικά με τα δφο προθγοφμενα ζτθ αναφοράσ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ (2020, 2019), το
ποςοςτό των Διμων οι οποίοι απάντθςαν κετικά ςτθν παραπάνω ερϊτθςθ παραμζνει ςε ςτακερά
επίπεδα (91% - 93%), γεγονόσ που δθλϊνει τθν διατιρθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ και τθσ
ενθμζρωςθσ, ςε κζματα ιςότθτασ φφλων, ςε υψθλά και ικανοποιθτικά επίπεδα.

2

Διμοσ Καρφςτου, Διμοσ Μεγίςτθσ, Διμοσ Νεςτορίου, Διμοσ Οινουςςϊν και Διμοσ Σικυωνίων
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Ερϊτθςθ 2: Ζχετε υπογράψει τθν "Ευρωπαϊκι Χάρτα Ιςότθτασ των Φφλων ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ";
Γράφθμα 2

Με βάςθ τισ απαντιςεισ του ερωτθματολογίου, 121 Διμοι (60,2%) διλωςαν ότι ζχουν
υπογράψει τθν Ευρωπαϊκι Χάρτα Ιςότθτασ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ, ενϊ 38 Διμοι (18,9%) απάντθςαν ότι
προτίκενται να υπογράψουν τθν Χάρτα εντόσ του 2022. Οι 42 από τισ 201 απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ
για τθν υπογραφι τθσ Χάρτασ ιταν αρνθτικζσ.
Με βάςθ τα δεδομζνα που ζχει θ Γενικι Γραμματεία ςτα αρχεία τθσ ζωσ ςιμερα, από τουσ
201 Διμουσ που απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο οι 146 ζχουν υπογράψει τθν Χάρτα Ιςότθτασ.
Δθλαδι, το ποςοςτό το οποίο αντικατοπτρίηει τα πραγματικά δεδομζνα των Διμων με κετικι
απάντθςθ ςτθν υπογραφι τθσ Χάρτασ ανζρχεται ςε 72,6 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ.
Οι 23 από τουσ Διμουσ που επζλεξαν το «Πχι» ωσ απάντθςθ, ζχουν προχωριςει ςτθν
υπογραφι τθσ Χάρτασ πριν το 2016, θ πλειοψθφία εξ’ αυτϊν το 2011 και οι υπόλοιποι το 2016.
Επιπλζον, από τουσ 121 Διμουσ που διλωςαν ότι ζχουν υπογράψει τθν Χάρτα, με βάςθ τα πραγματικά
δεδομζνα, οι 30 δεν ζχουν προχωριςει ςτθν υπογραφι τθσ Χάρτασ.
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Ερϊτθςθ 3: Διακζτετε διακριτι υπθρεςιακι μονάδα αρμόδια για κζματα ιςότθτασ των φφλων;
Γράφθμα 3

Από το ςφνολο των Διμων που αποκρίκθκαν ςτθν Ζρευνα, οι 104 διλωςαν ότι διακζτουν
διακριτι υπθρεςιακι μονάδα αρμόδια για κζματα ιςότθτασ των φφλων. Ριο αναλυτικά, 45 Διμοι
(22,4%) διλωςαν ότι διακζτουν Τμιμα Ιςότθτασ των Φφλων, 19 Διμοι (9,5%) διλωςαν ότι διακζτουν
Ομάδα Ζργου Ρολιτικϊν Ιςότθτασ των Φφλων, ενϊ 40 Διμοι (19,9%) διλωςαν ότι ζχουν Γραφείο
Ρολιτικϊν Ιςότθτασ.
Συγκριτικά με τα περςινά δεδομζνα, ςτθν φετινι καταγραφι, ζχουμε αφξθςθ 3,6% ςτθν
επιλογι «Γραφείο Ρολιτικϊν Ιςότθτασ των Φφλων», αφξθςθ 2,7% ςτθν επιλογι «Ομάδα Ζργου
Ρολιτικϊν Ιςότθτασ των Φφλων», αφξθςθ 2,1 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςτθν επιλογι «Τμιμα Ιςότθτασ των
Φφλων ςτθν Διεφκυνςθ Άςκθςθσ Κοινωνικισ Ρολιτικισ» και τζλοσ, μείωςθ ςτθν επιλογι «Τίποτα από
τα παραπάνω» τθσ τάξθσ των 8,4 ποςοςτιαίων μονάδων.
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Ερϊτθςθ 4: Ζχει οριςτεί ειδικι/όσ ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων (gender expert);
Γράφθμα 4

Αναφορικά με το ερϊτθμα για τθν φπαρξθ ειδικισ/οφ ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων (gender
expert), από τουσ 201 Διμουσ που απάντθςαν, οι 70 (34,8%) διλωςαν ότι διακζτουν, ςε αντίκεςθ με
τουσ υπόλοιπουσ 131 Διμουσ (65,2%) οι οποίοι διλωςαν ότι δεν διακζτουν. Οι 22 Διμοι ,από τουσ 97
οι οποίοι απάντθςαν ςτθν Ερϊτθςθ 3 πωσ δεν διακζτουν κάποια από τισ τρεισ διακριτζσ υπθρεςιακζσ
μονάδεσ αρμόδια για κζματα ιςότθτασ φφλων, διλωςαν ότι διακζτουν gender expert.

Ερϊτθςθ 5: Εάν δεν διακζτετε τίποτα από τα παραπάνω, ποια είναι θ αρμόδια μονάδα για τα κζματα
φφλου;
Ρολφ ςθμαντικό εφρθμα τθσ Ζρευνασ αποτελοφν οι απαντιςεισ των Διμων που, κατά διλωςι
τουσ, δεν διακζτουν Τμιμα Ιςότθτασ Φφλων ι Ομάδα ζργου Ρολιτικϊν Ιςότθτασ Φφλων ι Γραφείο
Ρολιτικϊν Ιςότθτασ Φφλων αλλά διακζτουν κάποια άλλθ αρμόδια μονάδα για κζματα φφλου. Ο
αρικμόσ των Διμων αυτϊν ανζρχεται ςε 68. Ενδεικτικά κάποιεσ από τισ αρμόδιεσ μονάδεσ που
καταγράφθκαν από τουσ Διμουσ είναι οι παρακάτω:







Δθμοτικι Επιτροπι Ιςότθτασ των Φφλων (ΔΕΡΙΣ)
Γραφείο Κοινωνικισ Ρολιτικισ/Ρροςταςίασ/Ρρόνοιασ
Τμιμα Κοινωνικισ Ρολιτικισ/Ρροςταςίασ/Ρρόνοιασ/Μζριμνασ/Ρολιτικισ & Ρολιτικϊν Ιςότθτασ
των Φφλων
Κοινωνικι Υπθρεςία
Συμβουλευτικό Κζντρο
Κζντρο Κοινότθτασ
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Συμπεραςματικά, από το ςφνολο των 201 Διμων που απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο, το 96,5%
(194 Διμοι) διακζτει τουλάχιςτον ζνα αρμόδιο όργανο (είτε διακριτι υπθρεςιακι μονάδα, είτε
κάποια αρμόδια μονάδα, είτε gender expert) για τα κζματα ιςότθτασ φφλων.

3.2. Δημοτικέσ Επιτροπέσ Ιςότητασ των Φύλων (ΔΕΠΙΣ) –
Περιφερειακέσ Επιτροπέσ Ιςότητασ των Φύλων (ΠΕΠΙΣ)
Ερϊτθςθ 6: Διακζτετε Δθμοτικι Επιτροπι Ιςότθτασ των Φφλων;
Γράφθμα 5

186 Διμοι (92,5%) από το ςφνολο των 201, απάντθςαν κετικά ςτο 6ο ερϊτθμα για το αν
διακζτουν Δθμοτικι Επιτροπι Ιςότθτασ των Φφλων (ΔΕΡΙΣ). Ζτςι, ςτθν ςυλλογι και τθν καταγραφι τθσ
πλειοψθφίασ των δεδομζνων τθσ παροφςασ Ζρευνασ ςυμμετείχαν είτε επικουρικά είτε αμιγϊσ οι
Δθμοτικζσ Επιτροπζσ Ιςότθτασ των Φφλων γεγονόσ που ενιςχφει τθν αξιοπιςτία του περιεχομζνου τθσ.
Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτον παρακάτω πίνακα αποτυπϊνεται θ αφξθςθ του αρικμοφ των Διμων
που απάντθςαν καταφατικά ςτο ερϊτθμα εάν διακζτουν ΔΕΡΙΣ κακϊσ επίςθσ φαίνεται και ο ςυνολικόσ
αρικμόσ των Διμων που διλωςαν ότι δεν διακζτουν ΔΕΡΙΣ κατά τθν διάρκεια των 4 τελευταίων ετϊν:
Πίνακασ 1
Διακζτετε ΔΕΡΙΣ;
Ναι
Πχι

2018
38 Διμοι (36,5%)
66 Διμοι (63,5%)

2019
60 Διμοι (50%)
60 Διμοι (50%)

2020
140 Διμοι (78,7%)
38 Διμοι (21,3%)

2021
186 Διμοι (92,5%)
15 Διμοι (7,5%)

Στθριηόμενοι ςτα πραγματικά ςτοιχεία που ζχει θ Γενικι Γραμματεία ςτθν διάκεςι τθσ, από
τουσ 15 Διμουσ που απάντθςαν «Πχι», οι 10 Διμοι ζχουν ςυςτιςει ΔΕΡΙΣ κατά τθν διάρκεια των ετϊν
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2020 - 2021, ενϊ ο Διμοσ Νεάπολθσ - Συκεϊν ο οποίοσ απάντθςε ορκά «Πχι», προχϊρθςε ςε ςφςταςθ
Δθμοτικισ Επιτροπισ Ιςότθτασ το καλοκαίρι του 2022.
Άρα, από τουσ 201 Διμουσ που ανταποκρίκθκαν ςτο ερωτθματολόγιο, οι 197 ζχουν ςυςτιςει
ΔΕΡΙΣ ςε κάποια χρονικι ςτιγμι μζχρι το 2021. Ενϊ, οι παρακάτω 4 Διμοι δεν ζχουν προχωριςει
ςτθν ςφςταςθ ΔΕΡΙΣ:





Διμοσ Δζλτα
Διμοσ Κορδελιοφ - Ευόςμου
Διμοσ Ρατρζων
Διμοσ Ωρωποφ

Αναφορικά με το ςφνολο των 332 Διμων τθσ χϊρασ, μζχρι τισ 31/12/2021 ζχουμε τθν
ολοκλιρωςθ τθσ ςφςταςθσ 317 ΔΕΡΙΣ, ποςοςτό κάλυψθσ που ξεπερνάει το 95,4%, ενϊ μζχρι τθν
θμερομθνία ςυγγραφισ τθσ παροφςασ το ποςοςτό αυξικθκε ςε 97,6% (324 Διμοι).
Οι 8 Διμοι που δεν ζχουν προχωριςει ςτθν ςφςταςθ ΔΕΡΙΣ μζχρι τθν θμερομθνία
ςυγγραφισ τθσ Ζκκεςθσ είναι:









Διμοσ Αγκιςτρίου
Διμοσ Αλοννιςου
Διμοσ Αριςτοτζλθ
Διμοσ Δζλτα
Διμοσ Κιμϊλου
Διμοσ Κυκιρων
Διμοσ Ρατρζων
Διμοσ Ωρωποφ

Περιφερειακζσ Επιτροπζσ Ιςότθτασ (ΠΕΠΙΣ)
Αντίςτοιχα, από τισ 13 Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ οι 4 που δεν ζχουν ςυςτιςει Περιφερειακι
Επιτροπι Ιςότθτασ των Φφλων (ΠΕΠΙΣ), μζχρι τθν θμερομθνία ςυγγραφισ τθσ Ζκκεςθσ, είναι:





Περιφζρεια Αττικισ
Περιφζρεια Βόρειου Αιγαίου
Περιφζρεια Νότιου Αιγαίου
Περιφζρεια Πελοποννιςου3

3

Η Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου παρόλο που δεν ζχει ςυςτιςει ΡΕΡΙΣ απάντθςε ςτο ερωτθματολόγιο και
επομζνωσ θ απάντθςι τθσ ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτα αποτελζςματα τθσ Ζρευνασ
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Ερϊτθςθ 7: Με ποια ςυχνότθτα ςυνεδρίαςε θ Δθμοτικι Επιτροπι Ιςότθτασ των Φφλων το 2021;
Γράφθμα 6

Ριο αναλυτικά και με βάςθ το
παραπάνω γράφθμα, 14 Διμοι διλωςαν ότι θ
ςυχνότθτα με τθν οποία ςυνεδρίαςε θ
Δθμοτικι Επιτροπι Ιςότθτασ των Φφλων για
το ζτοσ 2021 ιταν κάκε 2 μινεσ. 11 από τουσ
Διμουσ διλωςαν ότι θ ςυχνότθτα των
ςυνεδριάςεων ιταν κάκε 4 μινεσ και 12
Διμοι διλωςαν ςυχνότθτα «κάκε 6 μινεσ».
Κάκε μινα διλωςαν ότι ςυνεδρίαςαν οι ΔΕΡΙΣ
5 Διμων ενϊ «κάκε χρόνο» διλωςαν 23
Διμοι. Οι ΔΕΡΙΣ που ςυνεδρίαςαν κατά
περίπτωςθ ιταν 27.

Ερϊτθςθ 8: Ποιεσ ιταν οι αφορμζσ για τθν/τισ
κατά περίπτωςθ ςυνεδρίαςθ/ςεισ τθσ ΔΕΠΙΣ;
Μερικζσ από τισ βαςικζσ αφορμζσ για τισ κατά
περίπτωςθ ςυνεδριάςεισ των ΔΕΡΙΣ ιταν οι
παρακάτω:
 Σχεδιαςμόσ δράςεων - Σχεδιαςμόσ
επετειακϊν δράςεων
 Επικαιρότθτα
 Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ - Σφνταξθ
κανονιςμοφ λειτουργίασ - Γνωριμία μελϊν
 Θζματα Ιςότθτασ των Φφλων - Ενθμερϊςεισ
και αιτιματα πολιτϊν

Περιφερειακζσ Επιτροπζσ Ιςότθτασ (ΠΕΠΙΣ)
Γράφθμα (6.1): Συχνότθτα ςυνεδριάςεων ΠΕΠΙΣ

Οι αφορμζσ για τισ κατά περίπτωςθ
ςυνεδριάςεισ των ΠΕΠΙΣ ιταν:




Οι ςχεδιαςμοί δράςεων - παρεμβάςεων
Οι ενθμερϊςεισ για τθν ζκβαςθ των
δράςεων που ιδθ ζχουν υλοποιθκεί
Οι γενικότερεσ ενθμερϊςεισ ςυηθτιςεισ
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Ερϊτθςθ 9: Βρίςκεςτε ςε ςυνεργαςία με άλλεσ ΔΕΠΙΣ;
Γράφθμα 7

Ριο ςυγκεκριμζνα, κάποιεσ από τισ ςυνεργαςίεσ
ςταχυολογοφνται παρακάτω:
Η παραπάνω νεοειςαχκείςα
ερϊτθςθ αποτυπϊνει τθν δικτφωςθ
των ΔΕΡΙΣ ςφμφωνα με το άρκρο 6
του ν.4604/2019. Αρνθτικι απάντθςθ
ςτθν ςυνεργαςία με άλλεσ ΔΕΡΙΣ
ζδωςαν 157 Διμοι (78,1%). Οι
υπόλοιποι 44 Διμοι διλωςαν, ςτθν
πλειοψθφία τουσ, ότι ςυνεργάηονται
με ΔΕΡΙΣ όμορων Διμων.

- ΔΕΡΙΣ Κθφιςιάσ με όλεσ τισ ΔΕΡΙΣ του Βόρειου Τομζα
Ακθνϊν και αντίςτροφα,
- ΔΕΡΙΣ Μαλεβιηίου με όλεσ τισ ΔΕΡΙΣ τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ τθσ Κριτθσ και αντίςτροφα,
- ΔΕΡΙΣ Νίκαιασ - Αγ. Ιωάννθ ζντθ με όλεσ τισ ΔΕΡΙΣ τθσ
ευρφτερθσ περιοχισ του Ρειραιά και αντίςτροφα,
- ΔΕΡΙΣ Αγρινίου με όλεσ τισ ΔΕΡΙΣ τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ τθσ Αιτωλοακαρνανίασ και αντίςτροφα,
- ΔΕΡΙΣ Άργουσ Ορεςτικοφ με όλεσ τισ ΔΕΡΙΣ τθσ Δυτικισ
Μακεδονίασ και αντίςτροφα.

Περιφερειακζσ Επιτροπζσ Ιςότθτασ (ΠΕΠΙΣ)
Γράφθμα (7.1): Συνεργαςία ΠΕΠΙΣ με ΔΕΠΙΣ

Παρατθροφμε πωσ 6 ςτισ 10 ΠΕΠΙΣ δθλϊνουν ότι
ςυνεργάηονται με τισ επιτροπζσ των Διμων (ΔΕΠΙΣ) που
ανικουν ςτθν αντίςτοιχθ Περιφζρεια. Πιο ςυγκεκριμζνα
κάποιεσ ςυνεργαςίεσ, όπωσ καταγράφθκαν, ζχουν ωσ εξισ:
- ΠΕΠΙΣ Θεςςαλίασ με όλεσ τισ ΔΕΠΙΣ που ζχουν ςυςτακεί ςτθν
Περιφζρεια Θεςςαλίασ
- ΠΕΠΙΣ Ηπείρου με όλεσ τισ ΔΕΠΙΣ που ζχουν ςυςτακεί ςτθν
Περιφζρεια Ηπείρου
- ΠΕΠΙΣ Κριτθσ με όλεσ τισ ΔΕΠΙΣ ςτθν Περιφζρεια Κριτθσ
- ΠΕΠΙΣ Δυτικισ Μακεδονίασ με τισ ΔΕΠΙΣ Κοηάνθσ, Εορδαίασ,
Σερβίων, Αμφνταιου, Φλϊρινασ
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3.3. Θέματα Ιςότητασ Φύλων – Αντιμετώπιςη περιςτατικών βίασ κατά
των γυναικών
Ερϊτθςθ 10: Διακζτετε δομζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν;
Γράφθμα 8

Σφμφωνα με τισ απαντιςεισ του ερωτθματολογίου, το 73,1% των Διμων (147 Διμοι)
απάντθςαν πωσ δεν διακζτουν κάποια δομι αντιμετϊπιςθσ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν, ενϊ το 18,4%
(37 Διμοι) απάντθςαν πωσ διακζτουν Συμβουλευτικό Κζντρο. Οι 8 από τουσ 201 Διμουσ (4,0%)
απάντθςαν πωσ διακζτουν Ξενϊνα Φιλοξενίασ ενϊ 9 Διμοι (4,5%) απάντθςαν πωσ διακζτουν
Συμβουλευτικό Κζντρο και Ξενϊνα Φιλοξενίασ.
Ενδιαφζρον παρουςιάηουν και ςε αυτό το ςθμείο τα πραγματικά δεδομζνα που ζχει ςτθν
διάκεςι τθσ θ Γενικι Γραμματεία· ςτο ςφνολο των 201 Διμων που απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο,
λειτουργοφν 33 Συμβουλευτικά Κζντρα (ςε 32 Διμουσ – ςτθν Ακινα λειτουργοφν 2 ΣΚ). Ραρατθρϊντασ
το γράφθμα βλζπουμε ότι 37 Διμοι ζχουν επιλζξει ωσ δομι αντιμετϊπιςθσ τθσ βίασ κατά των
γυναικϊν τθν απάντθςθ «Συμβουλευτικό Κζντρο». Η διαφορά των 4 Διμων που προκφπτει αναφζρεται
ςε Συμβουλευτικά Κζντρα που ανικουν ςε όμορουσ Διμουσ και άρα ζχουν προςμετρθκεί δφο φορζσ.
Τα Συμβουλευτικά Κζντρα τθσ ΓΓΔΟΡΙΦ και του ευρφτερου δικτφου, για το ςφνολο των Διμων τθσ
χϊρασ, ανζρχονται ςε 42. Ενϊ οι Ξενϊνεσ Φιλοξενίασ είναι 20 ςτο ςφνολό τουσ (οι 2 του ΕΚΚΑ).

Ερϊτθςθ 11: Εάν δεν διακζτετε κάποια δομι, που παραπζμπετε τα περιςτατικά βίασ κατά των
γυναικϊν;
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Οι πιο ςυχνζσ απαντιςεισ που δόκθκαν ςτθν ερϊτθςθ για τθν παραπομπι των περιςτατικϊν
βίασ κατά των γυναικϊν ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςτον Διμο κάποια αρμόδια δομι, ιταν οι
εξισ:








Δομζσ ΓΓΔΟΡΙΦ (Συμβουλευτικά Κζντρα, Ξενϊνεσ Φιλοξενίασ, Γραμμι SOS 15900)
Κζντρο Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ (ΚΕΘΙ)
Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ)
Ειςαγγελία
Ελλθνικι Αςτυνομία (ΕΛΑΣ)
Κζντρα Κοινότθτασ
Κοινωνικι Υπθρεςία

3.4. Δράςεισ Προώθηςησ των Πολιτικών Ιςότητασ των Φύλων
Είδοσ δράςεων
Γράφθμα 9

Οι δράςεισ που υλοποιικθκαν και καταγράφθκαν από τουσ Διμουσ μζςω του
ερωτθματολογίου για το ζτοσ 2021 ιταν 465. Ραρόλο που ο ςυνολικόσ αρικμόσ των δράςεων
εμφανίηεται μειωμζνοσ κατά 17 δράςεισ ςε ςχζςθ με αυτόν που καταγράφθκε ςτθν περςινι Ζρευνα
(482 δράςεισ), παραμζνει ζνασ ςθμαντικά μεγάλοσ αρικμόσ.
Ριο αναλυτικά, παρατθροφμε τον υπερδιπλαςιαςμό των δράςεων «Ημερίδα/Ομιλία» (από
11,4% για το 2020 ςε 23,0% για το 2021) θ οποίεσ ςτθν πλειοψθφία τουσ πραγματοποιικθκαν
διαδικτυακά. Επίςθσ παρατθροφμε αυξιςεισ τθσ τάξθσ του 1% - 3% για τισ κατθγορίεσ
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«Συνεργαςία/Δικτφωςθ», «Ρολιτιςτικι εκδιλωςθ» και «Στιςιμο περιπτζρου/Διανομι φυλλαδίων».
Τζλοσ, όςον αφορά τισ δράςεισ του πεδίου τθσ «Υγείασ» για το ζτοσ αναφοράσ (2021), «Δωρεάν ιατρικι
εξζταςθ» και «Ραροχζσ και άλλεσ προνοιακζσ πολιτικζσ», παρατθροφνται μικρζσ μειϊςεισ τθσ τάξθσ
του 0,2 - 3,0% ςε ςχζςθ με το 2020 παραμζνουν όμωσ ςε υψθλά επίπεδα και για τα δφο ζτθ.
Αναλυτικότερα, θ κατανομι του είδουσ των δράςεων που υλοποίθςαν οι Διμοι το 2021 είναι θ
εξισ:














Στο είδοσ «Ημερίδα/Ομιλία» καταγράφθκαν 107 καταχωρίςεισ, ποςοςτό 23,0% του ςυνολικοφ
αρικμοφ των δράςεων. Η πλειοψθφία των εν λόγω δράςεων υλοποιικθκε κυρίωσ ςτα πλαίςια
τθσ 25θσ Νοεμβρίου, Ραγκόςμια Ημζρα για τθν Εξάλειψθ τθσ Βίασ κατά των Γυναικϊν και τθσ
8θσ Μαρτίου, Ραγκόςμια Ημζρα τθσ Γυναίκασ. Οι υπόλοιπεσ δράςεισ αυτισ τθσ κατθγορίασ
αφοροφςαν και πάλι τθν ζμφυλθ βία, τθν υγεία των γυναικϊν και τθν ενθμζρωςθ και πρόλθψθ
τθσ ζμφυλθσ βίασ ςτο ςχολείο και τθν οικογζνεια.
54 Διμοι πραγματοποίθςαν δράςεισ ςτο είδοσ «Συνεργαςία/Δικτφωςθ» (11,6%). Οι εν λόγω
δράςεισ αφοροφν κυρίωσ ςτθ δικτφωςθ των Συμβουλευτικϊν Κζντρων των Διμων με τισ
υπόλοιπεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ που παρζχουν οι Διμοι για τθν καλφτερθ ςυνεργαςία
αναφορικά με περιςτατικά ζμφυλθσ βίασ μζςα ςτθν πανδθμία αλλά και γενικότερα, αλλά και
με ΜΚΟ και φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςε δομζσ προςφφγων, με τισ Ρεριφζρειεσ και με
τα ςχολεία υποδοχισ παιδιϊν προςφφγων των Διμων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ
κατά των γυναικϊν προςφφγων και των παιδιϊν τουσ.
Ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ των δράςεων καταγράφθκε ςτο είδοσ «Δωρεάν ιατρικι εξζταςθ» με
50 Διμουσ να ζχουν εντάξει τθν δράςθ τουσ ςτο είδοσ αυτό (ποςοςτό 10,7% του ςυνολικοφ
αρικμοφ των δράςεων). Σε αυτζσ τισ δράςεισ περιλαμβάνονται δωρεάν γυναικολογικζσ
εξετάςεισ κυρίωσ από κινθτζσ μονάδεσ όπωσ τεςτ ΡΑΡ, ψθλάφθςθ μαςτοφ, μαςτογραφία,
εμβολιαςμοφσ παιδιϊν οικογενειϊν ομά, κακϊσ και δωρεάν υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ για
όλεσ/ουσ τισ/τουσ δθμότιςςεσ/τεσ.
«Ρροβολι λειτουργίασ δομϊν», 45 εγγραφζσ (9,7%). Σε αυτό το πεδίο ςυμπεριλαμβάνονται οι
ςυνεντεφξεισ ςτελεχϊν των Συμβουλευτικϊν Κζντρων ςε τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ, θ
λειτουργία ιςτοςελίδων και θ διανομι ενθμερωτικοφ υλικοφ και άλλεσ ςυναφείσ δράςεισ.
35 Διμοι πραγματοποίθςαν δράςεισ ςτο είδοσ «Ραροχζσ και άλλεσ προνοιακζσ πολιτικζσ»
(7,5%). Σε αυτζσ περιλαμβάνονται τα προνοιακά και κοινωνικά επιδόματα, οι δράςεισ των
Κζντρων Κοινότθτασ ομά, οι βρεφονθπιακοί ςτακμοί και τα κζντρα δθμιουργικισ
απαςχόλθςθσ, διανομι τροφίμων, κ.α.
«Ρολιτιςτικι εκδιλωςθ», 33 εγγραφζσ (7,1%). Ρρόκειται για διαγωνιςμοφσ και εκκζςεισ
φωτογραφίασ, κεατρικζσ παραςτάςεισ, προβολζσ ταινιϊν, δωρεζσ βιβλίων και παρουςιάςεισ
βιβλίων με κζμα τθν γυναίκα, τθν ιςότθτα των φφλων, τθν εμπορία ανκρϊπων.
«Λειτουργία δομϊν», 24 εγγραφζσ (5,2%). Οι Διμοι ςε αυτό το πεδίο ανζφεραν τθ λειτουργία
Συμβουλευτικϊν Κζντρων και Ξενϊνων, Κζντρων Γυναικϊν, Ιατρείων Μθτρικοφ Θθλαςμοφ,
Ραιδικϊν Στακμϊν, Κοινωνικϊν Ραντοπωλείων, Ανοικτϊν Δομϊν Φιλοξενίασ Ηλικιωμζνων,
Κοινωνικϊν Φροντιςτθρίων, Κοινωνικϊν Φαρμακείων, Υποςτθρικτικϊν Υπθρεςιϊν για ομά, το
πρόγραμμα «Βοικεια ςτο Σπίτι», Δθμοτικϊν Βιβλιοκθκϊν κ.α.
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«Επιςκζψεισ ςε ςχολεία», 19 δράςεισ (4,1%). Το περιεχόμενο των δράςεων περιλαμβάνει
κυρίωσ ςυηθτιςεισ με παιδιά και βιωματικζσ αςκιςεισ.
«Στιςιμο περιπτζρου/Διανομι φυλλαδίων», 19 δράςεισ (4,1%). Ραρατθρείται για ακόμα μία
φορά ότι θ πλειοψθφία των δράςεων ςυνδζεται με τθ λειτουργία Συμβουλευτικϊν Κζντρων για
τθν βία ςτουσ Διμουσ.
«Εργαςιακι ςυμβουλευτικι κατάρτιςθ», 11 εγγραφζσ (2,4%) που αφοροφν ςε υπθρεςίεσ
εργαςιακισ ςυμβουλευτικισ που παρζχονται από τα Συμβουλευτικά Κζντρα, αλλά και ςε
εξειδικευμζνα Κζντρα Απαςχόλθςθσ των Διμων με τθ μορφι ςεμιναρίων και ςυνεδριϊν.
«Συμμετοχι ςε ςυγχρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα», 10 εγγραφζσ (2,2%) που αφορά είτε ςτθ
ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ των υπαρχουςϊν δομϊν (Συμβουλευτικά Κζντρα, Ξενϊνεσ
Φιλοξενίασ, παιδικοί ςτακμοί, κζντρα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ, κοινωνικά εςτιατόρια) είτε
ςε ευρωπαϊκά προγράμματα ςχεδιαςμοφ πολιτικϊν ιςότθτασ.
«Γυναικεία άκλθςθ», 7 εγγραφζσ (1,5%) που περιλάμβαναν δωρεάν ςεμινάρια αυτοάμυνασ
για γυναίκεσ, προγράμματα κεραπευτικισ γυμναςτικισ για γυναίκεσ τρίτθσ θλικίασ, κακϊσ και
εξειδικευμζνα δωρεάν προγράμματα γυμναςτικισ και χοροφ αποκλειςτικά για γυναίκεσ.
6 Διμοι πραγματοποίθςαν δράςεισ ςτο είδοσ «Δθμιουργικά εργαςτιρια/Σεμινάρια» (1,3%). Σε
αυτζσ τισ δράςεισ περιλαμβάνονται εργαςτιρια πολιτιςτικοφ χαρακτιρα απευκυνόμενα ςε ζνα
πολλζσ κατθγορίεσ γυναικϊν (μθτζρεσ, γυναίκεσ τρίτθσ θλικίασ, άνεργεσ κλπ), ςυμμετοχικά
εργαςτιρια με γυναίκεσ πρόςφυγεσ και γυναίκεσ ομά, κακϊσ επίςθσ και βιωματικά
εργαςτιρια ςε ςχολεία για τθν ζμφυλθ βία.

Περιφερειακζσ Επιτροπζσ Ιςότθτασ (ΠΕΠΙΣ)
Γράφθμα (9.1): Είδοσ δράςεων ΠΕΠΙΣ

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ δράςεων που καταγράφθκαν από τισ Περιφερειακζσ Επιτροπζσ Ιςότθτασ
μζςω του ερωτθματολογίου για το ζτοσ 2021 ιταν 31. Από τθν ανάλυςθ των απαντιςεων του
ερωτθματολογίου προζκυψε ότι θ δικτφωςθ των Περιφερειακϊν Επιτροπϊν Ιςότθτασ με τισ
Δθμοτικζσ Επιτροπζσ εμφανίηεται αρκετά αυξθμζνθ. Ζτςι ςε πολλζσ από τισ δράςεισ των ΔΕΠΙΣ
ςυμμετείχαν και ζπαιξαν κυρίαρχο ρόλο οι Περιφζρειεσ.
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Θεματικό πεδίο δράςεων
Γράφθμα 10

Στο παραπάνω γράφθμα παρουςιάηονται οι κατανομζσ των δράςεων ςτα κεματικά πεδία τθσ
«Ζμφυλθσ βίασ/βίασ κατά των γυναικϊν», τθσ «Κοινωνικισ ζνταξθσ και ιςότιμθσ μεταχείριςθσ γυναικϊν
που υφίςτανται πολλαπλζσ διακρίςεισ», τθσ «Υγείασ», τθσ «Εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ», του
κεματικοφ πεδίου «Ρολιτιςμόσ και ακλθτιςμόσ», των «ΜΜΕ» και τζλοσ τθσ «Ιςόρροπθσ ςυμμετοχισ
των γυναικϊν ςε δομζσ εξουςίασ, διαδικαςίεσ και κζντρα λιψθσ αποφάςεων».
Ριο αναλυτικά και δεδομζνου ότι θ απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ που ςχετίηεται με το κεματικό
πεδίο τθσ κάκε δράςθσ μποροφςε να λάβει πολλαπλζσ επιλογζσ, τα αποτελζςματα ζχουν πάρει τθν
παρακάτω μορφι: το κεματικό πεδίο τθσ «Ζμφυλθσ βίασ/βίασ κατά των γυναικϊν» με 164 καταγραφζσ,
αντιπροςωπεφει το 35,3% του ςυνόλου των απαντιςεων. Οι δράςεισ που καταγράφθκαν ςτο κεματικό
πεδίο τθσ «Κοινωνικισ ζνταξθσ και ιςότιμθσ μεταχείριςθσ γυναικϊν που υφίςτανται πολλαπλζσ
διακρίςεισ» ιταν 161 ι το 34,7% του ςυνολικοφ ποςοςτοφ. Το τρίτο μεγαλφτερο κεματικό πεδίο του
ερωτθματολογίου, όπωσ φαίνεται και ςτο Γράφθμα 10, είναι αυτό τθσ «Υγείασ» με 78 καταχωρίςεισ
(16,8%), ενϊ με ποςοςτά κάτω του 10% του ςυνόλου των απαντιςεων για τισ δράςεισ εμφανίηονται τα
κεματικά πεδία τθσ «Αγοράσ εργαςίασ - Εναρμόνιςθ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ» (23
καταχωρίςεισ, 5,0%), τθσ «Εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ» (15 καταχωρίςεισ, 3,2%) του «Ρολιτιςμοφ και
ακλθτιςμοφ» (11 καταχωρίςεισ, 2,4%), των «ΜΜΕ» (8 καταχωρίςεισ, 1,7%) και τζλοσ τθσ «Ιςόρροπθσ
ςυμμετοχισ γυναικϊν ςε δομζσ εξουςίασ, διαδικαςίεσ και κζντρα λιψθσ αποφάςεων» με 4
καταχωρίςεισ ιτοι το 0,9% του ςυνολικοφ αρικμοφ των ειςαγωγϊν.
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4. Ενδεικτικέσ Καλέσ Πρακτικέσ
Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται οι, ανά είδοσ, καλζσ πρακτικζσ που πραγματοποιθκικαν
από τουσ Διμουσ κατά το ζτοσ 2021, όπωσ αυτζσ καταγράφθκαν μζςα ςτισ απαντιςεισ του
ερωτθματολογίου. Στόχοσ είναι να αποτελζςουν ενδεικτικά παραδείγματα για όλουσ τουσ Διμουσ που
επικυμοφν μελλοντικά να αναπτφξουν παρόμοιεσ δράςεισ ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά και τισ
ανάγκεσ τθσ κάκε περιοχισ.
Ππωσ κα δοφμε και ςτον Πίνακα 2 παρακάτω, οι δράςεισ ιταν αρκετζσ και οι περιςςότερεσ
είχαν ωσ ςκοπό να προςφζρουν βοικεια και να εμψυχϊςουν τισ γυναίκεσ που ανικουν ςε ευάλωτεσ
ομάδεσ, τισ εγκφουσ αλλά και τισ μθτζρεσ, τισ γυναίκεσ επιχειρθματίεσ αλλά και τισ άνεργεσ γυναίκεσ,
τισ γυναίκεσ καλλιτζχνιδεσ, τισ φοιτιτριεσ και τισ γυναίκεσ του ακαδθμαϊκοφ χϊρου. Το μεγαλφτερο
όμωσ κομμάτι των δράςεων, και ςε αυτι τθν Ζρευνα όπωσ και ςε όλεσ τισ Ζρευνεσ των προθγοφμενων
ετϊν, περιλαμβάνει τθν καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ, τθσ βίασ κατά των γυναικϊν.
Πίνακασ 2
Είδοσ δράςεων

Ρεριγραφι δράςεων

Ημερίδα/Ομιλία

Ο Διμοσ Ραφλου Μελά πραγματοποίθςε ζκκεςθ ηωγραφικισ παιδιϊν
Ρρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με αφορμι τθν Ραγκόςμια Ημζρα για τθν
Εξάλειψθ τθσ Βίασ κατά των Γυναικϊν. Το κζμα τθσ ζκκεςθσ ιταν «Οι
ηωγραφιζσ μασ νικάνε τθ βία».
Το Συμβουλευτικό Κζντρο Γυναικϊν του Διμου Φλϊρινασ ςυνδιοργάνωςε με
το Ινςτιτοφτο Εργαςίασ τθσ ΓΣΕΕ διαδικτυακι εκδιλωςθ με κζμα «Η ζμφυλθ
βία ςτον χϊρο εργαςίασ». Η εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ
Ραγκόςμιασ Ημζρασ Δικαιωμάτων των Γυναικϊν.
Το Κζντρο Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ Γυναικϊν του Διμου Σερρϊν, ςε
ςυνεργαςία με το Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ Σερρϊν, πραγματοποίθςε
διαδικτυακι ενθμερωτικι εκδιλωςθ με κζμα « Ζμφυλεσ διακρίςεισ ςτο χϊρο
εργαςίασ». Συηθτικθκαν τα φαινόμενα τθσ ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ και του
mobbing ςτο χϊρο εργαςίασ.
Η ψυχολόγοσ του Ξενϊνα Φιλοξενίασ Κακοποιθμζνων Γυναικϊν του Διμου
Κοηάνθσ, ςυμμετείχε ςε διαδικτυακι εκδιλωςθ που διοργάνωςε το Κζντρο
Κοινωνικισ Δράςθσ και Καινοτομίασ με κζμα: «Η κεμελίωςθ εμπιςτοςφνθσ
κατά τθ διαχείριςθ περιςτατικϊν ζμφυλθσ και ςεξουαλικισ βίασ εναντίον
μεταναςτριϊν και μεταναςτϊν: προκλιςεισ και καλζσ πρακτικζσ» ςτα πλαίςια
του ζργου Base.
Ο Διμοσ Κθφιςιάσ πραγματοποίθςε διαδικτυακι εκδιλωςθ - ομιλία με τίτλο
«Πταν οι γυναίκεσ (ςυν)ομιλοφν» με αφορμι τθν Ραγκόςμια Ημζρα τθσ
Γυναίκασ.
Ο Διμοσ Αγρινίου πραγματοποίθςε μουςικι εκδιλωςθ με τίτλο «Η μουςικι
ςπάει τθ ςιωπι τθσ Βίασ» με κεντρικό κζμα τισ γυναικοκτονίεσ. Η δράςθ
περιελάμβανε μουςικό δρϊμενο με γνωςτοφσ μουςικοφσ τθσ πόλθσ.

Ρολιτιςτικι
εκδιλωςθ
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Επιςκζψεισ ςε
ςχολεία

Ρροβολι
λειτουργίασ δομϊν

Ο Διμοσ Βζροιασ, με αφορμι τθν Ραγκόςμια Ημζρα για τθν Εξάλειψθ τθσ Βίασ
κατά των Γυναικϊν, διοργάνωςε πολιτιςτικι εκδιλωςθ - κεατρικι παράςταςθ
με τίτλο «Ρζντε ςιωπζσ» ςε ςκθνοκεςία Γιάννθ Ραραςκευόπουλου. Η
παράςταςθ διοργανϊκθκε ςε ςυνεργαςία με το Συμβουλευτικό Κζντρο
Γυναικϊν Βζροιασ και το ΔΗΡΕΘΕ Βζροιασ.
Ο Διμοσ Κοηάνθσ ςυμμετείχε ςε ψθφιακι δράςθ δθμιουργικισ γραφισ του
Αρχαιολογικοφ Μουςείου Θεςςαλονίκθσ με τθν αποςτολι κειμζνου με τίτλο
«Ζνα κομμάτι πθλοφ που το ζλεγαν Ελευκερία» και ποιιματοσ με τίτλο
«Γυναικοκτονία».
Ο Διμοσ Χαλανδρίου διοργάνωςε παρουςίαςθ βιβλίου με τίτλο «Η ςυμβολι
των Γυναικϊν ςτθν Ελλθνικι Επανάςταςθ» το οποίο εκδόκθκε με τθν ευκαιρία
τθσ επετείου των 200 χρόνων από τθν ζναρξθ του αγϊνα για τθν εκνικι
ανεξαρτθςία, ςε ζρευνα τθσ προζδρου Ευγενίασ Κατοφφα.
Ο Διμοσ Θθβαίων πραγματοποίθςε διαδικτυακι ζκκεςθ ηωγραφικισ με ζργα
κοριτςιϊν και γυναικϊν του ΚΑΦΡ Θιβασ με κζμα τθν Γυναίκα. Η ζκκεςθ ζγινε
ςε ςυνεργαςία με τθν οργάνωςθ Solidarity Now ςτο πλαίςιο τθσ Ραγκόςμιασ
Ημζρασ για τα Δικαιϊματα των Γυναικϊν. Στθν ζκκεςθ παριχκθςαν 17 ζργα
ηωγραφικισ.
Ο Διμοσ Κθφιςιάσ προχϊρθςε ςτθν διοργάνωςθ δφο πιλοτικϊν διαδραςτικϊν
εργαςτθρίων ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο για τα ζμφυλα δικαιϊματα και τθν
ιςότθτα - Διοτίμα με κζμα «Φωνζσ ενάντια ςτθν ζμφυλθ βία» για τισ μακιτριεσ
και μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ του Αναξαγορείου Λυκείου Ν. Ερυκραίασ.
Ο Διμοσ Μιλου πραγματοποίθςε βιωματικζσ παρεμβάςεισ ςε παιδιά
Γυμναςίου ςχετικά με τθν ιςότθτα, τθν διαφορετικότθτα και τθν ταυτότθτα
φφλου.
Ο Διμοσ Δάφνθσ - Υμθττοφ μοίραςε ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ αντίγραφα
εκκεμάτων γελοιογραφίασ με κζμα τον ενδοςχολικό εκφοβιςμό και τθν
ζμφυλθ βία.
Ο Διμοσ Φλϊρινασ ςυμμετείχε (μζςω Webex) ςτο πρόγραμμα Τ4Ε - Εξερευνϊ
τθν Ευρωπαϊκι μου Ταυτότθτα, ςτο Γυμνάςιο Βεφθσ με ςυμμετζχοντεσ τουσ
μακθτζσ τθσ Β’ Γυμναςίου. Στόχοσ του προγράμματοσ ιταν θ προάςπιςθ των
ανκρϊπινων δικαιωμάτων, θ ενδυνάμωςθ των γυναικϊν και θ
ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςχετικά με τισ ζμφυλεσ ανιςότθτεσ.
Ο Διμοσ Καςτοριάσ ςε ςυνεργαςία με τον Σφλλογο Ιδιοκτθτϊν Καταςτθμάτων
Υγειονομικοφ Ενδιαφζροντοσ τοποκζτθςε αφίςεσ του Συμβουλευτικοφ Κζντρου
Γυναικϊν Καςτοριάσ ςε 90 καταςτιματα. Επίςθσ διζνειμε 500 υφαςμάτινεσ
μάςκεσ ςτο προςωπικό των καταςτθμάτων κακϊσ και 22.500 φυλλάδια με
κζμα τθν βία κατά των γυναικϊν ςτο ευρφ κοινό.
Ο Διμοσ Κω δθμιοφργθςε τθλεοπτικά ςποτ μικροφ μικουσ με κεματολογία
ςχετικι με τθν ζμφυλθ βία. Τα ςποτ περιείχαν προβολι του Συμβουλευτικοφ
Κζντρου Γυναικϊν Κω και προβλικθκαν ςτα τοπικά ΜΜΕ.
Το Συμβουλευτικό Κζντρο Γυναικϊν του Διμου Θιβασ δθμιοφργθςε και ζκεςε
ςε λειτουργία ενθμερωτικό blog με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ για τισ δράςεισ
δικτφωςθσ, ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ, τισ υπθρεςίεσ και τουσ
ςκοποφσ του Κζντρου. Το blog περιλαμβάνει εκτόσ των παραπάνω και
ςυμβουλζσ
αντιμετϊπιςθσ
τθσ
ενδοοικογενειακισ
βίασ
(www.sumvouleutikothivas.blogspot.gr).
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Συνδυαςτικά και
άλλα είδθ

Η ΔΕΡΙΣ του Διμου Κθφιςιάσ ζκεςε ςε λειτουργία ςελίδα κοινωνικισ
δικτφωςθσ και παράλλθλα διοργάνωςε τθν 1θ διαδικτυακι ςυνάντθςθ
δικτφωςθσ και ςυντονιςμοφ όλων των ΔΕΡΙΣ του Βόρειου Τομζα Ακθνϊν.
Διανομι πακζτων προςωπικισ υγιεινισ για γυναίκεσ ωφελοφμενεσ του
Συμβουλευτικοφ Κζντρου Γυναικϊν του Διμου Κατερίνθσ από τον Σφλλογο
Κόρεσ Ριερίων - Κατερινιϊτιςςεσ.
Ο Ξενϊνασ Φιλοξενίασ Γυναικϊν του Διμου Λαμιζων με αφορμι α. τθν
Ευρωπαϊκι Ημζρα για τθν Ρροςταςία των Ραιδιϊν από τθ Γενετιςια
Εκμετάλλευςθ και Κακοποίθςθ, β. τθν Ραγκόςμια Ημζρα κατά τθσ
Κακοποίθςθσ των Ραιδιϊν, γ. τθν Ραγκόςμια Ημζρα για τα Δικαιϊματα του
Ραιδιοφ και δ. τθ Διεκνι Ημζρα για τθν Εξάλειψθ τθσ Βίασ κατά των Γυναικϊν
και τθν Ραγκόςμια Εκςτρατεία «16 Ημζρεσ Ακτιβιςμοφ ενάντια ςτθν Ζμφυλθ
Βία, διοργάνωςε περίπατο ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ για τθν
ενδοοικογενειακι βία.

29

5. Συμπεράςματα
Η ανταπόκριςθ των Διμων ςτο ερωτθματολόγιο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμογραφικισ και
Οικογενειακισ Ρολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων παρουςιάηει αυξθτικι τάςθ τα τελευταία χρόνια, ενϊ
το 2021 αποτζλεςε τθ χρονιά με τισ περιςςότερεσ ςυνειςφορζσ. Αρκετά ικανοποιθτικόσ ιταν και ο
αρικμόσ των δράςεων των Διμων για τθν ιςότθτα των φφλων.
Με βάςθ τα παραπάνω, οι προτάςεισ τθσ μελζτθσ προσ τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ για τα
επόμενα ζτθ ςυνοψίηονται παρακάτω:


Αξιοποίθςθ των δράςεων του προγράμματοσ «Ενίςχυςθ των Επιτελικϊν Λειτουργιϊν τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Ιςότθτασ των Φφλων (ΕΣΡΑ 2014 - 2020)» με ςκοπό:
o

o

o

o
o



Άμεςθ ςυγκρότθςθ Δθμοτικϊν Επιτροπϊν Ιςότθτασ των Φφλων (ΔΕΡΙΣ) και ςφςταςθ να
ςυνεδριάηουν ςε τακτικι βάςθ, ενδεικτικά μία φορά ανά τρεισ μινεσ. Ρροτείνεται:
o
o



τθν υπογραφι τθσ Ευρωπαϊκισ Χάρτασ για τθν ιςότθτα των Φφλων ςτισ Τοπικζσ
Κοινωνίεσ ςτουσ εναπομείναντεσ Διμουσ που δεν ζχουν προχωριςει ακόμα ςτθν
υπογραφι τθσ,
τθν ενθμζρωςθ των Δθμοτικϊν Αρχϊν ωσ προσ το περιεχόμενο τθσ Χάρτασ Ιςότθτασ και
των δεςμεφςεων που ζχουν αναλάβει οι Διμοι και οι Ρεριφζρειεσ ςτο πλαίςιο τθσ
υπογραφισ τθσ,
τθν ενθμζρωςθ των αρμόδιων υπθρεςιακϊν μονάδων των Διμων και των Ρεριφερειϊν
για το πλαίςιο άςκθςθσ πολιτικισ ιςότθτασ ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, το περιεχόμενο
τθσ Χάρτασ Ιςότθτασ και των δεςμεφςεων που ζχουν αναλθφκεί ςτο πλαίςιο τθσ
υπογραφισ τθσ,
τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ των Διμων για τθν Κατάρτιςθ των Σχεδίων Ιςότθτασ,
τθν παρακολοφκθςθ και ςυνειςφορά ςτισ εν εξελίξει διαδικαςίεσ για τθν δθμιουργία
παράλλθλθσ εξειδικευμζνθσ δομισ (helpdesk) ςτθν ΓΓΔΟΡΙΦ, ςτελεχωμζνθσ με
προςωπικό επιμορφωμζνο ςε κζματα ιςότθτασ και αυτοδιοίκθςθσ.

θ άμεςθ ςφςταςθ Δθμοτικϊν Επιτροπϊν Ιςότθτασ των Φφλων από τουσ Διμουσ που
δεν το ζχουν κάνει μζχρι τϊρα,
θ ςυνεδρίαςθ των ΔΕΡΙΣ όλων των Διμων ςε τακτικι βάςθ.

Αναφορικά με τθν δικτφωςθ των Δθμοτικϊν Επιτροπϊν Ιςότθτασ των Φφλων (ΔΕΡΙΣ),
προτείνεται:
o
o

θ αλλθλοτροφοδότθςθ των Διμων με ςχετικό ενθμερωτικό υλικό για κζματα ιςότθτασ
των φφλων κακϊσ και,
θ ανταλλαγι προτάςεων αναφορικά με δράςεισ που υλοποιοφνται από τισ ΔΕΡΙΣ.
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Σχετικά με τθν ςυγκρότθςθ Ρεριφερειακϊν Επιτροπϊν Ιςότθτασ των Φφλων (ΡΕΡΙΣ),
προτείνεται:
o
o
o
o

θ ςυνεχισ υπόμνθςθ τθσ ςχετικισ εγκυκλίου ςτισ Ρεριφζρειεσ που δεν ζχουν
ςυγκροτιςει ΡΕΡΙΣ,
θ ενεργοποίθςθ των ιδθ υφιςτάμενων ΡΕΡΙΣ (ςυχνότερεσ ςυνεδριάςεισ, κ.α.),
θ υλοποίθςθ δράςεων ςε ςυνεργαςία με τισ ΔΕΡΙΣ των Διμων τθσ Ρεριφζρειασ,
θ ενθμζρωςθ των Ρεριφερειϊν ςε ςχζςθ με τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν
ςχετικι νομοκεςία.



Τιρθςθ ςε ετιςια βάςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τθν κατά φφλο ςυμμετοχι ςτα κζντρα λιψθσ
αποφάςεων τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ α’ και β’ βακμοφ (Ρεριφερειακά και Δθμοτικά
Συμβοφλια) με τθν βοικεια τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Τοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ
(ΕΕΤΑΑ).



Τακτικζσ ςυναντιςεισ μεταξφ των Γραφείων Ιςότθτασ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ των Διμων
Ελλάδασ (ΚΕΔΕ), τθσ Ζνωςθσ Ρεριφερειϊν Ελλάδασ (ΕΝΡΕ) και των Αυτοτελϊν Γραφείων των
Ρεριφερειϊν.
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Παράρτημα I: Φόρμα Ερωτηματολογίου
ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΔΑΣΕΩΝ ΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
Το ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊνεται από το αρμόδιο όργανο τθσ Δθμοτικισ Επιτροπισ Ιςότθτασ των
Φφλων (ΔΕΠΙΣ).
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ραρακαλοφμε ςυμπλθρϊςτε τα παρακάτω ςτοιχεία:
Ονομαςία Διμου:
Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ Διμου:
Διεφκυνςθ ιςτοςελίδασ (site) Διμου:
Πνομα & ιδιότθτα υπεφκυνθσ/ου για τθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου:
E-mail υπεφκυνθσ/ου για τθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου:
Τθλζφωνο υπεφκυνθσ/ου για τθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου:
Ημερομθνία ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίου:
ΕΝΤΑΞΗ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1.

Γνωρίηετε τθν "Ευρωπαϊκι Χάρτα Ιςότθτασ των Φφλων ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ";

Η Ευρωπαϊκι Χάρτα απευκφνεται ςτισ τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ τθσ Ευρϊπθσ, οι οποίεσ
καλοφνται να τθν υπογράψουν, να αναλάβουν δθμόςια επίςθμθ δζςμευςθ για τθν προϊκθςθ τθσ
αρχισ τθσ Ιςότθτασ των Φφλων, και να υλοποιιςουν, εντόσ τθσ επικράτειάσ τουσ, τισ δεςμεφςεισ που
διατυπϊνονται ςτθ Χάρτα.


Ναι



Πχι

2.
Ζχει υπογράψει ο Διμοσ ςασ τθν "Ευρωπαϊκι Χάρτα Ιςότθτασ των Φφλων ςτισ τοπικζσ
κοινωνίεσ" (ζωσ 31/12/2021);


Ναι



Πχι
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3.

'Πχι, αλλά προτικζμεκα να τθν υπογράψουμε το 2022
Διακζτετε διακριτι υπθρεςιακι μονάδα αρμόδια για κζματα ιςότθτασ των φφλων;

Η Υπθρεςιακι Μονάδα Πολιτικϊν Ιςότθτασ των Φφλων ςχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για
τθν εφαρμογι προγραμμάτων και μζτρων που ςτοχεφουν ςτθν ιςότθτα των γυναικϊν και των ανδρϊν
ςε όλουσ τουσ τομείσ (άρκρο 97 του Ν. 3852/2010, Πρόγραμμα «Καλλικράτθσ»).


Τμιμα Ιςότθτασ των Φφλων ςτθν Διεφκυνςθ Άςκθςθσ Κοινωνικισ Ρολιτικισ (μετάβαςθ ςε
ερϊτθμα 5)



Γραφείο Ρολιτικϊν Ιςότθτασ των Φφλων (μετάβαςθ ςε ερϊτθμα 5)



Ομάδα Ζργου Ρολιτικϊν Ιςότθτασ των Φφλων (μετάβαςθ ςε ερϊτθμα 5)



Τίποτα από τα παραπάνω

ΡΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
4.
Εάν δεν διακζτει ο Διμοσ ςασ τίποτα από τα παραπάνω, ποια είναι θ αρμόδια μονάδα για τα
κζματα φφλου;
(κείμενο ςφντομθσ απάντθςθσ)
5.

6.

Ζχει οριςτεί ειδικι/όσ ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων (gender expert);


Ναι



Πχι
Διακζτετε Δθμοτικι Επιτροπι Ιςότθτασ των Φφλων;

Σφμφωνα με το άρκρο 6 του Ν.4604/2019 "Προϊκθςθ τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ των φφλων,
πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ" ςε κάκε διμο ςυνιςτάται Δθμοτικι Επιτροπι Ιςότθτασ,
θ οποία είναι ςυμβουλευτικό, προσ το δθμοτικό ςυμβοφλιο, όργανο. Οι ΔΕΠΙΣ, ςε ςυνεργαςία με τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των διμων, υποςτθρίηουν τθν ζνταξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ πολιτικζσ των
διμων ςυμμετζχοντασ ςτθν εκπόνθςθ ςχετικϊν ςχεδίων δράςθσ, ειςθγοφμενθ προτάςεισ για τθ λιψθ
αναγκαίων μζτρων για τθν προϊκθςθ τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ των φφλων προσ τα αρμόδια όργανα
των διμων και ςυνεργαηόμενθ με τθν ΠΕΠΙΣ τθσ Περιφζρειάσ τουσ κακϊσ και με τισ δομζσ του δικτφου
τθσ ΓΓΟΠΙΦ και φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ
κατά των γυναικϊν. Οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων του νόμου παρζχονται ςτθν εγκφκλιο τθσ
ΓΓΟΠΙΦ 1/2020.
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Ναι



Πχι (μετάβαςθ ςε ερϊτθμα 9)

7.

Με ποια ςυχνότθτα ςυνεδρίαςε θ Δθμοτικι Επιτροπι Ιςότθτασ των Φφλων το 2020;


Κάκε 15 μζρεσ (μετάβαςθ ςε ερϊτθμα 9)



Κάκε μινα (μετάβαςθ ςε ερϊτθμα 9)



Κάκε 2 μινεσ (μετάβαςθ ςε ερϊτθμα 9)



Κάκε 4 μινεσ (μετάβαςθ ςε ερϊτθμα 9)



Κάκε 6 μινεσ (μετάβαςθ ςε ερϊτθμα 9)



Κάκε χρόνο (μετάβαςθ ςε ερϊτθμα 9)



Δεν ζχει ςυνεδριάςει (μετάβαςθ ςε ερϊτθμα 9)



Κατά περίπτωςθ



Άλλο (μετάβαςθ ςε ερϊτθμα 9)

8.

Ροιεσ ιταν οι αφορμζσ για τθν/τισ κατά περίπτωςθ ςυνεδρίαςθ/ςεισ;
(κείμενο ςφντομθσ απάντθςθσ)

9.

Διακζτετε Σχζδιο Δράςθσ του Διμου για τθν Ιςότθτα των Φφλων;

Κάκε Διμοσ που υπογράφει τθ Χάρτα, εντόσ εφλογθσ χρονικισ προκεςμίασ (θ οποία δεν πρζπει
να υπερβαίνει τα 2 ζτθ) από τθν θμερομθνία υπογραφισ, αναλαμβάνει να καταρτίςει και να υιοκετιςει
το δικό του Σχζδιο Δράςθσ για τθν Ζνταξθ τθσ Ιςότθτασ των Φφλων ςε όλεσ τισ πολιτικζσ (gender
mainstreaming) και, ςτθ ςυνζχεια, να το εφαρμόηει. Το Σχζδιο Δράςθσ ορίηει τουσ ςτόχουσ και τισ
προτεραιότθτεσ του Διμου, τα μζτρα που ςκοπεφει να λάβει και τουσ πόρουσ που κα διακζςει, για τθν
υλοποίθςθ τθσ Χάρτασ και των δεςμεφςεϊν τθσ. Αποτελεί προϊόν διαβουλεφςεων με τουσ τοπικοφσ
κοινωνικοφσ φορείσ, αξιολογείται και επικαιροποιείται ανάλογα με τισ αναγκαιότθτεσ που προκφπτουν
και εντοπίηονται.


Ναι



Πχι (μετάβαςθ ςε ερϊτθμα 11)
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10. Ραρακαλοφμε παρακζςτε τον ςφνδεςμο (link) που οδθγεί ςτο αναρτθμζνο Σχζδιο Δράςθσ ςτον
ιςτότοπο (site) του Διμου:
(κείμενο ςφντομθσ απάντθςθσ)
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΘΟ 6 ΤΟΥ Ν.4604/2019
11.

Βρίςκεςτε ςε ςυνεργαςία με άλλεσ ΔΕΡΙΣ;


Ναι



Πχι (μετάβαςθ ςε ερϊτθμα 13)

12.
Με ποιεσ ΔΕΡΙΣ βρίςκεςτε ςε ςυνεργαςία; Ραρακαλϊ καταγράψτε τουσ Διμουσ ςτουσ οποίουσ
ανικουν οι εν λόγω ΔΕΡΙΣ.
(κείμενο μακροςκελοφσ απάντθςθσ)
13.

Βρίςκεςτε ςε ςυνεργαςία με τθν ΡΕΡΙΣ τθσ Ρεριφζρειάσ ςασ ι με άλλεσ ΡΕΡΙΣ;


Ναι



Πχι (μετάβαςθ ςε ερϊτθμα 15)

14.
Με ποιεσ ΡΕΡΙΣ βρίςκεςτε ςε ςυνεργαςία; Ραρακαλϊ καταγράψτε τισ Ρεριφζρειεσ ςτισ οποίεσ
ανικουν οι εν λόγω ΡΕΡΙΣ.
(κείμενο μακροςκελοφσ απάντθςθσ)
ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
15.
Επιλζξτε αν διακζτετε ι όχι Δομζσ Αντιμετϊπιςθσ τθσ Βίασ κατά των Γυναικϊν και ποιεσ είναι
αυτζσ;


Συμβουλευτικό Κζντρο (μετάβαςθ ςε ερϊτθμα 17)



Ξενϊνασ Φιλοξενίασ (μετάβαςθ ςε ερϊτθμα 17)



Συμβουλευτικό Κζντρο και Ξενϊνα Φιλοξενίασ (μετάβαςθ ςε ερϊτθμα 17)



Τίποτα από τα παραπάνω

16.

Εάν δεν διακζτετε κάποια δομι, που παραπζμπετε τα περιςτατικά βίασ κατά των γυναικϊν;


Συμβουλευτικό Κζντρο όμορου Διμου
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Ξενϊνασ Φιλοξενίασ όμορου Διμου



Γραμμι SOS 15900



Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ)



Αςτυνομία



Ειςαγγελία



Άλλο

ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΡΑΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΔΑΣΕΩΝ
17.
Ζχετε υλοποιιςει κάποια Ραρζμβαςθ - Δράςθ ςτον Διμο ςασ για τθν Ρροϊκθςθ των Ρολιτικϊν
Ιςότθτασ των Φφλων;


Ναι



Πχι (μετάβαςθ ςε ερϊτθμα 27)

Μασ ενδιαφζρει μια περιεκτικι περιγραφι τθσ δράςθσ, π.χ.:
Ενθμερωτικι θμερίδα για τθν κακοποίθςθ των γυναικϊν και τθν ενδοοικογενειακι βία ςτο
πλαίςιο τθσ παγκόςμιασ θμζρασ εξάλειψθσ τθσ βίασ
Δωρεάν γυναικολογικζσ εξετάςεισ (test pap, ψθλάφθςθ μαςτοφ, μαςτογραφικόσ ζλεγχοσ) με
παράλλθλθ διανομι του εντφπου τθσ Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. για τθν ενδοοικογενειακι βία
Συνδρομι ομάδων γυναικϊν για δθμιουργία εκκζςεων τοπικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων και
παραδοςιακϊν υφαντϊν και κεντθμάτων
-

Δωρεάν ςεμινάριο αυτοάμυνασ KRAV MAGA για γυναίκεσ

Ομιλία ςε ςχζςθ με τθ βία ςτθν οικογζνεια, τα όρια και τθν ευαλωτότθτα των παιδιϊν ςτουσ
γονείσ των μακθτϊν δθμοτικϊν ςχολείων
Παρουςίαςθ του Κζντρου Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ Γυναικϊν του Διμου ςε εκπομπι του
τοπικοφ καναλιοφ
Οργανϊκθκε ενθμερωτικι καμπάνια για τθν γνωςτοποίθςθ ςτθν τοπικι κοινωνία τθσ φπαρξθσ
του κζντρου ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ γυναικϊν - κυμάτων βίασ του Διμου
-

Τοποκετικθκε περίπτερο και μοιράςτθκαν φυλλάδια
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Δομζσ παροχισ φροντίδασ και φιλοξενίασ βρεφϊν, νθπίων και παιδιϊν ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ
ιςότιμθ πρόςβαςθ των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ
-

Δθμιουργικι απαςχόλθςθ αςκενϊν γυναικϊν με μζτρια άνοια.

18.

Είδοσ δράςθσ:


Ημερίδα/Ομιλία



Ρροβολι λειτουργίασ δομϊν



Λειτουργία δομϊν



Δωρεάν ιατρικι εξζταςθ



Επιςκζψεισ ςε ςχολεία



Ρολιτιςτικι εκδιλωςθ



Εργαςιακι ςυμβουλευτικι κατάρτιςθ



Ραροχζσ και άλλεσ προνοιακζσ πολιτικζσ



Συμμετοχι ςε ςυγχρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα



Συνεργαςία/Δικτφωςθ



Στιςιμο περιπτζρου/Διανομι φυλλαδίων



Γυναικεία άκλθςθ



Δθμιουργικά εργαςτιρια /Σεμινάρια



Άλλο

19.

Ρεριγραφι δράςθσ:
(κείμενο μακροςκελοφσ απάντθςθσ)

20.

Θεματικό πεδίο που εντάςςεται θ δράςθ:


Κοινωνικι ζνταξθ και ιςότιμθ μεταχείριςθ γυναικϊν που υφίςτανται πολλαπλζσ διακρίςεισ



Ζμφυλθ βία/βία κατά των γυναικϊν



Αγορά εργαςίασ - Εναρμόνιςθ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ
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Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ



Ρολιτιςμόσ και ακλθτιςμόσ



ΜΜΕ



Υγεία



Ιςόρροπθ ςυμμετοχι γυναικϊν ςε δομζσ εξουςίασ, διαδικαςίεσ και κζντρα λιψθσ αποφάςεων

21.

Ομάδα - ςτόχοσ δράςθσ:


Πλεσ/οι οι δθμότιςςεσ/εσ



Γυναίκεσ δθμότιςςεσ



Ειδικι κατθγορία γυναικϊν (π.χ. γυναίκεσ μονογονείσ, ΑμεΑ, ομά, τοξικομανείσ,
αποφυλακιςμζνεσ, κ.α.)



Άνδρεσ δθμότεσ



Ειδικι κατθγορία ανδρϊν (π.χ. κφτεσ ενδοοικογενειακισ βίασ)



Άλλο:

22.
Εάν ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ επιλζξατε ωσ απάντθςθ "ειδικι κατθγορία γυναικϊν" ι
"ειδικι κατθγορία ανδρϊν", παρακαλοφμε περιγράψτε τα χαρακτθριςτικά τθσ.
(κείμενο μακροςκελοφσ απάντθςθσ)
23.

Αρικμόσ ωφελουμζνων δράςθσ (κατά προςζγγιςθ):
(κείμενο ςφντομθσ απάντθςθσ)

24.

Κόςτοσ κατά προςζγγιςθ (€):


0



1-100



100-500



500-1.000



1.000-10.000
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25.

Άλλο:
Χρθματοδότθςθ:



Ιδιωτικι



Δθμόςια



Ευρωπαϊκι/Συγχρθματοδότθςθ



Άλλο:

26.

Ζχετε κάνει και άλλεσ δράςεισ;


Ναι (μετάβαςθ ςε ερϊτθμα 18)



Πχι

ΣΧΟΛΙΑ - ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ
27.
Από τθν εμπειρία ςασ, ποια πιςτεφετε ότι είναι τα βαςικά προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι
γυναίκεσ ςτο Διμο ςασ;
(κείμενο μακροςκελοφσ απάντθςθσ)4

4

Για λόγουσ εξοικονόμθςθσ χϊρου δεν παρατίκεται το ερωτθματολόγιο που ςτάλκθκε ςτισ Ρεριφερειακζσ
Επιτροπζσ Ιςότθτασ (ΡΕΡΙΣ) το οποίο είναι παρόμοιο με αυτό του Ραραρτιματοσ Ι.
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