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 Πρόθεση: Εστίαση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 

 



Μελέτη για την πρόοδο των πολιτικών 

ισότητας στους Δήμους (ΓΓΙΦ 2018) 

• Εγγύτητα των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στα δεδομένα και τις                    ιδιαιτερότ
ητες της τοπικής κοινωνίας και των συγκεκριμένων αναγκών του πληθυσμού της  

 

•  Σημαντική μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων στην τοπική  αυτοδιοίκηση, που επηρέασαν
, μεταξύ άλλων, την παροχή παιδικής φροντίδας (Καραμεσίνη  2015),   

αναδεικνύει  την  ανάγκη  περαιτέρω  εστίασης,  μελέτης  και  αξιολόγησης  της  εφαρμογής  

 των πολιτικών ισότητας σε τοπικό επίπεδο και ειδικότερα στους Δήμους.  
 

Στόχος  

•  εξέταση της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας στους Δήμους 

•  η αξιολόγηση των θεσμικών εργαλείων και δομών που εφαρμόζονται 

• ο προσδιορισμός νέων αναγκών  

• η διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της εφαρμογής των πολιτικών 
ισότητας στους Δήμους. 

 

 



Εργαλεία προώθησης της ισότητας στους Δήμους 

• Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες: 
εκπονήθηκε από  το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR)   
με  στόχο  οι  Δήμοι  και  οι  Περιφέρειες  να  αναλάβουν  δημόσια  επίσημη      
δέσμευση  για  την  ένταξη  της  διάστασης  του  φύλου  στις  πολιτικές  τους . 

 

• Ο Οδηγός Εφαρμογής  εξειδικεύει τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στη 
Χάρτα & που καλείται να υλοποιήσει ο κάθε φορέας αυτοδιοίκησης & αφορούν: 

– Σχεδίο  Δράσης  για  την  ένταξη της Ισότητας των Φύλων στο πεδίο αρμ
οδιοτήτων του, στο οποίο θα  καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι ενέργ
ειες και τα μέσα για το σκοπό αυτό.  

– στη μετέπειτα παρακολούθηση και αξιολόγησή του Σχεδίου Δράσης  
– στην ένταξη της διάστασης του φύλου σε κάθε αντίστοιχη δράση του 

5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου  
– στη  σύσταση  αντίστοιχης  Υπηρεσιακής  Μονάδας  «Άσκησης  Κοινωνικής  

Πολιτικής  και Πολιτικών  Ισότητας των Φύλων»  
– στη  συγκρότηση  Δημοτικής  Επιτροπής  Ισότητας  σε  κάθε  Δήμο  

 

 



Υποθέσεις εργασίας 

 
• Η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων 

από τους αιρετούς και τις αιρετές δεν συνεπάγεται την αυτόματη 
ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές του Δήμου 

 

• Η συγκρότηση συλλογικών οργάνων και για την διάχυση των 
πολιτικών ισότητας στους Δήμους και η σύσταση αρμόδιων 
υπηρεσιακών μονάδων δεν συνδέεται απαραίτητα με την πρόοδο 
των πολιτικών ισότητας 

 

• Η  νέα οικονομική πραγματικότητα δυσχεραίνει την τήρηση των 
δεσμεύσεων που οι Δήμοι έχουν αναλάβει με την υπογραφή της 
Ευρωπαϊκής Χάρτας  για την προώθηση της έμφυλης ισότητας σε 
επίπεδο Δήμων 

 



Μελέτη για την πρόοδο των πολιτικών 

ισότητας στους Δήμους 

• Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 

• Ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις 

• Επικοινωνία και υποστήριξη των φορέων 
στην συμπλήρωσή του 

• Αντιπαραβολή των στοιχείων με τα 
επίσημα αρχεία της ΓΓΙΦ 

Μεθοδολογία 

• Το ερωτηματολόγιο απεστάλη σε όλους 
τους Δήμους της χώρας (325) 

 

• 110 Δήμοι ανταποκρίθηκαν (33%) : 10% 
αύξηση 

Δείγμα 





Συντακτική ομάδα 

• Κατερίνα Λουκίδου, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης, Προϊσταμένη τμήματος 

Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας 

των Φύλων 

• Κωσταντίνος Καυκάς, Πολιτικός Επιστήμονας, Στέλεχος τμήματος 

Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας 

των Φύλων 

• Ισμήνη Σιούλα-Γεωργουλέα, Κοινωνιολόγος, Στέλεχος τμήματος 

Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) 

• Δημήτρης Σγουρινάκης, Στατιστικός, Στέλεχος τμήματος Τεκμηρίωσης, 

Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) 

 



• Αδυναμία προσδιορισμού αρμόδιου 
στελέχους 

• Συμπλήρωση από αναρμόδιο όργανο 

• Δυσχέρεια συμπλήρωσης του 
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου λόγω της 
διοικητικής ιεραρχίας 

• Σύγχυση αρμοδιοτήτων 

• Έλλειψη προσωπικού 

Μεθοδολογικές 
παρατηρήσεις- 
περιορισμού 

Μελέτη για την πρόοδο των πολιτικών 

ισότητας στους Δήμους 



Ευρήματα μελέτης για την πρόοδο των 

πολιτικών ισότητας στους Δήμους 

91% 

9% 

Γνωρίζετε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότητας των 

Φύλων στις τοπικές κοινωνίες; 

Ναι 

Όχι 



Ευρήματα μελέτης για την πρόοδο των 

πολιτικών ισότητας στους Δήμους 

56% 

44% 

Έχετε υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότητας; 

Ναι 

Όχι 



Ευρήματα μελέτης για την πρόοδο των 

πολιτικών ισότητας στους Δήμους 

45% 

(49) 

51% 

 

4% 

Διαθέτετε διακριτή υπηρεσιακή δομή ισότητας; 

Ναι 

Όχι 

Έχει οριστεί gender expert 



Ευρήματα μελέτης για την πρόοδο των 

πολιτικών ισότητας στους Δήμους 

51% 

(56) 

21%  

(23) 

22% 

(24) 

2% (2) 

4% 

(5) 

Υπηρεσιακές δομές ισότητας 

Καμία υπηρεσιακή μονάδα 

Τμήμα Ισότητας των Φύλων 

Γραφείο Πολιτικών Ισότητας 

των Φύλων 

Ομάδα έργου 

Gender expert 



Ευρήματα μελέτης για την πρόοδο των 

πολιτικών ισότητας στους Δήμους 

26% 

(29) 

74% 

(81) 

Διαθέτετε Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 

(ΔΕΠΙΣ); 

Ναι 

Όχι 



Ευρήματα μελέτης για την πρόοδο των 

πολιτικών ισότητας στους Δήμους 

40% 

(44) 

56% 

(62) 

4% 

Διαθέτετε δομές αντιμετώπισης της έμφυλης βίας; 

Ναι 

Όχι 

Όχι, αλλά τα περιστατικά 

παραπέμπονται σε 

αρμόδια δομή 



Ευρήματα μελέτης για την πρόοδο των 

πολιτικών ισότητας στους Δήμους 

61% 

67 11% 

12 

11% 

12 

17% 

Πού εντάσσονται τα θέματα ισότητας των φύλων; 

Γενικό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα του Δήμου 

Ειδικό Σχέδιο Δράσης του 

Δήμου για την ισότητα 

των φύλων 

Δεν εντάσσονται κάπου 

Άλλο 



Ευρήματα μελέτης για την πρόοδο των 

πολιτικών ισότητας στους Δήμους 

27% 

26% 11% 

11% 

12% 

11% 

2% 

Κοινωνική ένταξη και ισότιμη μεταχείριση 

γυναικών που υφίστανται πολλαπλές 

διακρίσεις 

Έμφυλη βία 

Αγορά εργασίας, εναρμόνιση 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

Εκπαίδευση και κατάρτιση 

Πολιτισμός και αθλητισμός 

Υγεία 

Ισόρροπη συμμετοχή γυναικών σε δομές 

εξουσίας, διαδικασίες και κέντρα λήψης 

αποφάσεων 

Θεματικό πεδίο δράσεων με βάση το 

ΕΣΔΙΦ 2016-2020 



Δράσεις ανά θεματικό πεδίο του ΕΣΔΙΦ 2016-2020 

Αγορά 

εργασίας 

Εκπαίδευση 

& 

κατάρτιση 

Υγεία Πολιτισμός & 

αθλητισμός 

Γυναίκες που 

υφίστανται 

πολλαπλές 

διακρίσεις 

Γυναίκες σε 

δομές εξουσίας 

& κέντρα 

λήψης 

αποφάσεων 

Έμφυλη βία 

Υποστήριξη 

γυναικείων 

οργανώσεων 

Παρεμβάσεις 

σε σχολεία 

Δωρεάν 

προληπτικές 

εξετάσεις 

Υποστήριξη 

καλλιτεχνικών 

ομάδων γυναικών 

Κέντρα 

Κοινότητας για 

γυναίκες Ρομά 

Δράσεις 

ευαισθητοποίησης 

Ψυχοκοινωνική 

στήριξη 

γυναικών 

Ιστότοπος με τις 

προσφερόμενες 

θέσεις εργασίας 

Παρεμβάσεις 

επανένταξης 

στην 

υποχρεωτική 

εκπαίδευση 

 

Δωρεάν 

φάρμακα 

Διοργάνωση 

πολιτιστικών 

εκδηλώσεων με 

θέμα την ισότητα 

των φύλων 

Αθλητικές και 

πολιτιστικές 

εκδηλώσεις για 

γυναίκες άνω 

των 65 ετών 

Διασφάλιση 

συμμετοχής 

γυναικών σε 

επιτροπές του 

Δήμου 

Παροχή στέγης 

σε 

κακοποιημένες 

γυναίκες 

Εργασιακή 

συμβουλευτική 

Έρευνα σε 

μαθητές 

Μαθήματα 

ανώδυνου 

τοκετού 

Υποστήριξη 

γυναικών 

αθλητριών 

Διασύνδεση με 

ΜΚΟ που 

εξυπηρετούν 

προσφύγισσες 

Ενημερωτικές 

δράσεις 

Βρεφονηπιακή 

φροντίδα 

Θεματική 

εβδομάδα Υπ. 

Παιδείας 

Ενημερωτικές 

εκδηλώσεις 

 

Εκδηλώσεις για 

την ισότητα των 

φύλων στον 

αθλητισμό 

Δημιουργική 

απασχόληση 

γυναικών που 

νοσούν 

Διοργάνωση 

ημερίδων 

Εκδηλώσεις 

ευαισθητοποίησης 

 

Προγράμματα 

δια βίου 

μάθησης 

 

Διοργάνωση 

μικτών αθλητικών 

αγώνων 

Ενημερωτικές 

δράσεις 



Ευρήματα μελέτης για την πρόοδο των 

πολιτικών ισότητας στους Δήμους 
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Δήμοι με τις περισσότερες δράσεις 



Ευρήματα μελέτης για την πρόοδο των 

πολιτικών ισότητας στους Δήμους 

Δικτύωση με τοπικούς φορείς της 
κοινωνίας πολιτών για την 

καλύτερη αντιμετώπιση 
περιστατικών έμφυλης βίας που 

προέρχονται από τον προσφυγικό 
πληθυσμό της περιοχής 

Δράσεις προληπτικής ιατρικής 
όπως δωρεάν μαστογραφίες, test 

pap και ψυχιατρική εξέταση 

Εφαρμογή ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας για τις 

προσφερόμενες θέσεις εργασίας 
στην τοπική κοινωνία για την 

εναρμόνιση επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής  

Διοργάνωση σεμιναρίων 
αυτοάμυνας 

Δράσεις ενημέρωσης για τη 
λειτουργία των Ξενώνων και 

δράσεις ευαισθητοποίησης γύρω 
από την έμφυλη βία 

Διοργάνωση αθλητικών 
αγώνων μικτών ομάδων 

Διοργάνωση εκθέσεων 
φωτογραφίας και 

θεατρικών παραστάσεων 
με θέμα την έμφυλη βία 

Καλές πρακτικές 



Συμπεράσματα μελέτης για την πρόοδο των 

πολιτικών ισότητας στους Δήμους 

• Η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας δεν 
συνοδεύεται απαραίτητα από την ανάληψη 
δράσεων 

 

• Παραμένει περισσότερο μια συμβολική 
δέσμευση των Δημοτικών Αρχών 

Συμπεράσματα 

• Συχνά οι Δημοτικές Αρχές δεν γνωρίζουν 
την ύπαρξη της δέσμευσης  

 

• Αν την γνωρίζουν παραμένει σε ένα 
πολιτικό επίπεδο, δεν μεταφέρεται στη 
Διοίκηση 

 

• Ελλείψεις στο διοικητικό προσωπικό 

Συμπεράσματα 



Συμπεράσματα μελέτης για την πρόοδο των 

πολιτικών ισότητας στους Δήμους 

• Δυσχέρεια σύστασης λειτουργικών μονάδων για 
το φύλο λόγω ελλείψεων στο προσωπικό 

 

• Αδυναμία παραγωγής θεσμικής μνήμης 
 

• Κατακερματισμός μεμονωμένων δράσεων 
 

• Απουσία ολιστικής προσέγγισης και 
οργανωτικού σχεδιασμού 

Αποτελέσματα 

• Υπενθύμιση των Δημοτικών Αρχών ως προς το 
περιεχόμενο και τις δεσμεύσεις της Χάρτας 

 

• Κατάρτιση της Διοίκησης σε ζητήματα φύλου 
 

• Διασφάλιση συνεχούς ανατροφοδότησης και 
επικοινωνίας με την ΓΓΙΦ 

Ανάγκες 



Συμπεράσματα μελέτης για την πρόοδο των 

πολιτικών ισότητας στους Δήμους 

• Έχουν αναλάβει το κομμάτι της ενημέρωσης-
ευαισθητοποίησης για την έμφυλη βία και την 
κοινωνική ένταξη 

Ο ρόλος των 
Συμβουλευτικών 

Κέντρων 

• Ανάγκη ένταξης του αντικειμένου της ισότητας 
σε διοικητικό τμήμα αρμόδιο για την άσκηση 
κοινωνικής πολιτικής 

• Ανάγκη δράσεων και σε άλλους άξονες 
προτεραιότητας του ΕΣΔΙΦ 2016-2010 

Ανάγκες 

• Περιορισμένες σε αριθμό, αλλά στοχευμένες 
δράσεις σε ζητήματα ισότητας 

 

• Κεντρικό σχεδιασμό και δικτύωση μεταξύ όλου 
του θεσμικού μηχανισμού ισότητας 

Ελλείψεις στο 
διοικητικό προσωπικό, 

ανάγκη για: 



Συμπεράσματα μελέτης για την πρόοδο των 

πολιτικών ισότητας στους Δήμους 

 

• Άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου «Προώθηση 
της ουσιαστικής ισότητας των φύλων»- 
Επετεύχθη 

• Προώθηση της υπογραφής της Χάρτας στο 
σύνολο των Δήμων 

• Δράσεις ενημέρωσης των νέων Δημοτικών και 
Περιφερειακών Αρχών για τη Χάρτα 

• Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των Δημοτικών 
Αρχών σε θέματα ισότητας 

Προτάσεις-
πολιτική 
ηγεσία 



Συμπεράσματα μελέτης για την πρόοδο των 

πολιτικών ισότητας στους Δήμους 

 

• Δράσεις ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιακών 
μονάδων των Δήμων και των Περιφερειών 

 

• Δράσεις κατάρτισης του προσωπικού των Δήμων 

• πλαίσιο άσκησης πολιτικών ισότητας 

• κατάρτιση Σχεδίων Δράσης 
 

• Συλλογή στατιστικών στοιχείων: 

• Παρακολούθηση της κατά φύλο ποσόστωσης 
στα συλλογικά όργανα (posostosi-isotita.gr) 

• Ετήσια βάση στοιχείων για την κατά φύλο 
συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων 
(Περιφερειακά και Δημοτικά Σύμβούλια) 

 

 

Προτάσεις- 
Διοικητικός 
Μηχανισμός 



Συμπεράσματα μελέτης για την πρόοδο των 

πολιτικών ισότητας στους Δήμους 

• Εδραίωση σταθερής επικοινωνίας μεταξύ 
ΓΙΙΦ και Δήμων 

 

 

• Δράσεις για την ισόρροπη συμμετοχή 

γυναικών σε δομές εξουσίας 

• Συμμετοχή σε ψηφοδέλτια 

• Υποστήριξη γυναικών υποψηφίων 

 

Προτάσεις- 

Δικτύωση 

Κέντρα 
Λήψης 

αποφάσεων 



Έργο: «Ενίσχυση των Επιτελικών Λειτουργιών της 

Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων», ΕΣΠΑ 

2014-2020 

• Γραφείο Υποστήριξης (helpdesk) 
Ισότητας στη ΓΓΙΦ 

• Στελέχη 3 κοινωνικοί επιστήμονες 

 

• Πραγματοποίηση 39 τεχνικών συσκέψεων 
με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας για την 
προώθηση των θεμάτων Ισότητας (τοπικά 
και περιφερειακά Σχέδια Ισότητας, 
εφαρμογή Ευρωπαϊκής Χάρτας, κλπ.). 

Δράσεις 



Έργο: «Ενίσχυση των Επιτελικών Λειτουργιών της 

Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων», ΕΣΠΑ 

2014-2020 

• 13 Ημερίδες ενημέρωσης των αιρετών 
που θα προκύψουν από τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές 2019 καθώς και 
αρμόδιων διοικητικών στελεχών 

 

• Δημιουργία και παραγωγή έντυπου και 
ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού 
σχετικά με τα διαθέσιμα εργαλεία  και τις 
δομές διάχυσης των πολιτικών ισότητας 
των φύλων στην τοπική αυτοδιοίκηση 

Δράσεις 



Έργο: «Ενίσχυση των Επιτελικών Λειτουργιών της 

Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων», ΕΣΠΑ 

2014-2020 

• 2 Τηλεοπτικά σποτ 

• 1 Ραδιοφωνικό σποτ 

• Προωθητικό υλικό 

 

• Banner σε σελίδες ενημερωτικού 
χαρακτήρα και σε σελίδες μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης μεγάλης 
επισκεψιμότητας για περίπου ένα (1) 
μήνα 

 

• Προβολή υλικού στα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς 

Δράσεις 



Ετήσια Έκθεση 2018 

• Η έρευνα μέσω ερωτηματολογίων για την 
Ετήσια Έκθεση 2018 έχει ξεκινήσει και η 
Έκθεση αναμένεται να εκδοθεί το καλοκαίρι 
του 2019.  

• -Δήμοι 

• -Περιφέρειες (Διοικητικός Μηχανισμός και 
ΠΕΠΙΣ) 



 

Σας ευχαριστούμε όλες και όλους για την 

προσοχή σας 


