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Η Χάρτα ως εργαλείο πολιτικής 

στην τοπική αυτοδιοίκηση 

Προϋποθέσεις άσκησης πολιτικής για την ισότητα 

των φύλων

➢Πολιτική βούληση (όχι μόνο ρητορική/επικοινωνιακή)

➢Θεωρητική ανάλυση και σχεδιασμός παρεμβάσεων

➢Θεσμικό πλαίσιο (νομοθετικό, οργανωτικές δομές κλπ)

➢Οικονομικοί πόροι και ανθρώπινοι πόροι

➢Τεχνογνωσία (ανταλλαγές καλών πρακτικών κλπ) 

➢Συστηματική παρακολούθηση τη εφαρμογής

(Παρατηρητήριο και Δείκτες παρακολούθησης του CEMR)



Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

στην τοπική αυτοδιοίκηση

Γιατί ιδιαίτερη έμφαση?? 

✓Κέντρα απόφασης πιο κοντά στους πολίτες

✓Οι γυναίκες πιο κοντά στα κέντρα εξουσίας

✓Μικρότερη κλίμακα από το κεντρικό κράτος 

✓Λογοδοσία και διαφάνεια θεωρητικά ευκολότερη  

✓Χαμηλότερη συμμετοχή των γυναικών σε σχέση με το 

κεντρικό κράτος / Βουλή κλπ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΕΣ από 2010 σε 2014 

✓Αύξηση από 16% σε 19% 

✓Διπλασιασμός γυναικών Δημάρχων (από 8 σε 16) 

✓Καλύτερη και ευκολότερη εφαρμογή της ποσόστωσης 

✓Καλύτερες πολιτικές στην αντιμετώπιση της κρίσης 

/εθελοντισμός / κέντρα αλληλεγγύης       



Οι γυναίκες στον ΔΑ 

✓ 18 γυναίκες από τα 49 μέλη του ΔΣ  (37%)

✓ 15 γυναίκες στην παράταξη ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
(δημοτική αρχή) (52%)

✓ Πρόεδρος του ΔΣ Νέλλη Παπαχελά

✓ 4 γυναίκες αντιδήμαρχοι
✓Κοινωνικής αλληλεγγύης, πρόνοιας και ισότητας (Μ. 

Στρατηγάκη)
✓Για το παιδί (Μαρία Ηλιοπούλου)
✓Εμπορίου και Ανάπτυξης (Πόπη Γκούμα) 
✓Αποκέντρωσης και κοινωνίας των πολιτών (Αμαλία 

Ζέπου) 

✓ 5 γυναίκες πρόεδροι των κοινοτήτων (70%)

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αιρετές



Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής 

«Πολιτικές Ισότητας των Φύλων»

Αρ. απόφασης ΔΣ 1554/13-11-14

ΣΤΟΧΟΣ:

❑ Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση δράσεων για την 

ισότιμη ωφέλεια των πολιτών από τις παρεμβάσεις 

❑ Προαγωγή της ισοτιμίας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

καθώς και  αναγνώριση αυτής στην καθημερινότητα και 

την εργασία μέσα από τη διαφορετικότητα των αναγκών 

τους. 



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Τμήμα κοινωνικής πολιτικής 

και πολιτικών ισότητας  

➢ Σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή 

προγραμμάτων που προάγουν την ισότητα των φύλων

➢ Μελετά συστηματικά τα προβλήματα των γυναικών και 

προτείνει προγράμματα δράσης

➢ Ενημέρωση και συμβουλευτική με σκοπό την ευρεία  

κατανόηση των θεμάτων που αφορούν τις γυναίκες

➢ Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική σε  

γυναίκες και γυναίκες θύματα βίας (τηλεφωνικά ή με 
ραντεβού) 



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Πολιτικές για την ισότητα των φύλων

• Υπογραφή Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των δυο

Φύλων στην Τοπική αυτοδιοίκηση

28 Οκτωβρίου 2011 ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει δημόσια 

τη δέσμευση υπέρ της αρχής της Ισότητας των Φύλων και την 

ένταξη της διάστασης του φύλου στο σύνολο των πολιτικών 

του (gender mainstreaming)

• Ανάπτυξη Σχεδίου εφαρμογής της Χάρτας

• Διάχυση του οδηγού χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα

διοικητικά έγγραφα (εγκύκλιος Υπουργείου και ΓΓΙΦ)



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Λειτουργία Ξενώνα για γυναίκες θύματα βίας

➢ Φιλοξενία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη για γυναίκες 

θύματα σωματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής βίας, 

καθώς και των παιδιών τους

➢ Γυναίκες και παιδιά ανεξαρτήτως εθνικότητας

➢ Λειτουργία σε 24ωρη βάση 

➢ Κτίριο με δυναμικότητα 20 δωματίων με ειδική διαμόρφωση 

για ΑμεΑ

➢ Φιλοξενήσαμε ήδη πρόσφυγες μητέρες 



• Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών:

Ημερίδα με θέμα «Δημοτικοί Ξενώνες Φιλοξενίας για γυναίκες
θύματα βίας» 26 Νοεμβρίου 2014

• Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας:

Ημερίδα με θέμα «Η Ισότητα των Φύλων αφορά και τους άνδρες» 10

Μαρτίου 2015. καμπάνια ΟΗΕ HerforShe σε συνεργασία με το Εθνικό
Συμβούλιου Ελληνίδων

• Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών:
Έκθεση ζωγραφικής και έργων αυτοβιογραφικής γραφής ,

17-26 Νοεμβρίου, Πολιτιστικό Κέντρο ΔΑ «ΜΕΛΙΝΑ» σε συνεργασία με
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της βίας

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ευαισθητοποίηση σε θέματα 

ισότητας των φύλων



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Εκδηλώσεις για θέματα ισότητας των φύλων



• Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: 8.3.2016

Εκδήλωση «Ημέρα αφιερωμένη στις γυναίκες πρόσφυγες» 
στον Ελαιώνα  
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Εκδηλώσεις για θέματα ισότητας των φύλων
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Εκδηλώσεις για θέματα ισότητας των φύλων



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Δημοτικά Ιατρεία : Καμπάνιες πρόληψης υγείας 



Πρόγραμμα Κοινωνικής πολιτικής

Α) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

I. Σίτιση και παροχή βασικών υλικών αγαθών 

II. Στέγαση

III. Ένταξη στην αγορά εργασίας

Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

I. Μετανάστες-Πρόσφυγες

II. Άτομα με αναπηρίες

III. Εξαρτημένα άτομα

IV. Έμφυλες διακρίσεις 

Γ) ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

I. Κοινωνικά επιδόματα 

II. Δημοτικά Ιατρεία

III. Βοήθεια στο Σπίτι 

IV. Τρίτη ηλικία –Λέσχες Φιλίας 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής 2015-2019 



α/α Τίτλος έργου Προγραμματικό 
πλαίσιο 

Πηγή 
χρηματοδότησης 
( ενδεικτικά ) 

Φορέας 
Υλοποίησης 

1 Υλοποίηση Ευρωπαϊκής 

Χάρτας για την ισότητα των 

φύλων στην Τ.Α.

Ε.Π. Δήμου, Δράση 2.8.1 ΕΣΠΑ 2014-20/ ΕΚΤ Θ.Σ. 

9

Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2 Συνέχιση ξενώνα φιλοξενίας 

γυναικών θυμάτων βίας. 

Δράσεις αντιμετώπισης της 

έμφυλης βίας

Ε.Π. Δήμου, Δράση 2.7.2 ΕΣΠΑ 2014-20/ ΕΚΤ Θ.Σ. 

9, Rights, Equality and 

Citizenship Programme 

2014-2020

Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

3 Δράσεις ευαισθητοποίησης 

κατά των διακρίσεων λόγω 

LGBTQI

Ε.Π. Δήμου, Δράση 2.7.5 ΕΣΠΑ 2014-20/ ΕΚΤ Θ.Σ. 

9, Rights, Equality and 

Citizenship Programme 

2014-20, χορηγοί

Δ/ΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

Έμφυλες διακρίσεις 



Πρόγραμμα Κοινωνικής πολιτικής

Κοινωνική πολιτική στην αντιμετώπιση της 
κρίσης 

– Η κοινωνική πολιτική είναι γένους θηλυκού
• Γυναίκες εργαζόμενες 
• Γυναίκες αποδέκτριες των υπηρεσιών, φροντίδα για 

την επιβίωση των παϊδιών

– Καλύτερη προσέγγιση των πολιτών σε ανάγκη 
• Ολιστική προσέγγιση των ευάλωτων πολιτών 
• One-stop-shop δομές υποδοχής των ωφελούμενων   

Νέες προκλήσεις για την ισότητα των φύλων 

στην τοπική αυτοδιοίκηση Ι



Πρόγραμμα Κοινωνικής πολιτικής

• Γυναίκες Πρόσφυγες

– Απονομή ασύλου 

• Λόγοι απειλών λόγω φύλου 

– Χώροι φιλοξενίας

• Συνθήκες διαβίωσης: μητρότητα, ανδρική βία  

– Κοινωνική ένταξη

• Θρησκευτικές πρακτικές

• Κοινωνικές/ οικογενειακές πρακτικές     

• Ενδοοικογενειακή βία, έμφυλες σχέσεις εξουσίας 

Νέες προκλήσεις για την ισότητα των φύλων

στην τοπική αυτοδιοίκηση  ΙΙ



Iστοσελίδα  www.cityofathens.gr

Ευχαριστώ ! 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

http://www.cityofathens.gr/

