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ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝ∆ΡΩΝ

Α. Στρατηγικός σχεδιασµός
Στις 2 Νοεµβρίου 2004 υιοθετήθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή τετραετές
Πρόγραµµα

∆ράσης

της

Γενικής

Γραµµατείας

Ισότητας

µε

τίτλο

«ΕΘΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ (2004-2008)». Με το Πρόγραµµα αυτό τα θέµατα της ισότητας γυναικών και
ανδρών συνδέονται µε τις εθνικές προτεραιότητες Ανάπτυξη, Απασχόληση,
Εκπαίδευση - Κοινωνική Συνοχή και δίνεται έµφαση στην οικονοµική, αναπτυξιακή και
πολιτική διάστασή τους. Το Πρόγραµµα δίνει έµφαση στους ακόλουθους άξονες ειδικών
δράσεων: α. Απασχόληση των Γυναικών – β. Καταπολέµηση των στερεοτύπων µέσω της
εκπαίδευσης – γ. Πρόληψη και καταπολέµηση της Βίας κατά των Γυναικών – δ. Ενίσχυση των
γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο των αξόνων αυτών εντάσσεται και η εν
γένει πολιτική µας στα θέµατα της ισότητας των φύλων.

Β.
Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την Ισότητα µεταξύ Γυναικών και
Ανδρών– Κοινωνικός ∆ιάλογος
Με το άρθρο 8 του Ν. 3491/2006 θεσπίστηκε, για πρώτη φορά, Εθνική Επιτροπή
για την Ισότητα µεταξύ Γυναικών και Ανδρών ως µόνιµο βήµα κοινωνικού διαλόγου. Η Εθνική
Επιτροπή αποτελείται από τον Υπουργό ΕΣ∆∆Α ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τη
Γενική Γραµµατέα Ισότητας, που συµµετέχει και ως µέλος, τους Γενικούς Γραµµατείς των
συναρµοδίων Υπουργείων, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού, της

1

Ο.Κ.Ε, των κοινωνικών εταίρων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα της ισότητας των φύλων, καθώς και από ανεξάρτητες προσωπικότητες. Έργο
της Επιτροπής είναι η συµβολή στη διαµόρφωση εθνικής στρατηγικής για την ισότητα
µεταξύ γυναικών και ανδρών, η διαµόρφωση των αναγκαίων πολιτικών και µέτρων και η
παρακολούθηση της εφαρµογής τους, καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα έχει ήδη συγκροτηθεί σε σώµα µε απόφαση του
Υπουργού ΕΣ∆∆Α. Η πρώτη συνεδρίασή της πραγµατοποιήθηκε στις 26/3/2007.

Γ.

Θεσµική θωράκιση των δικαιωµάτων των γυναικών

1.

Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων µε θύµατα γυναίκες και µέριµνα για

τα θύµατα αυτά. Στο πλαίσιο αυτό ελήφθησαν τα ακόλουθα µέτρα:
Με τον ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (άρθρα 46 επ.), διευκολύνεται η χορήγηση άδειας
παραµονής και εργασίας στα θύµατα εµπορίας ανθρώπων, για την οποία δεν απαιτείται
καταβολή παραβόλου. Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για τα ανήλικα θύµατα µε σκοπό τον
ταχύτερο εντοπισµό της οικογένειάς τους και τη νοµική εκπροσώπηση και στήριξή τους στην
ποινική διαδικασία. Βασική καινοτοµία αποτελεί η καθιέρωση προθεσµίας περίσκεψης,
ώστε να µπορέσουν τα θύµατα εµπορίας να συνέλθουν και να λάβουν απόφαση,
ανεπηρέαστα από τους δράστες των σχετικών αδικηµάτων. Παράλληλα, τα θύµατα της
εµπορίας ανθρώπων, διαρκούσης της προθεσµίας περίσκεψης, πέρα από την προστασία και
την ασφάλεια που εγγυώνται οι εισαγγελικές και αστυνοµικές αρχές, έχουν δικαίωµα δωρεάν
νοµικής βοήθειας, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, ενώ τους παρέχονται υπηρεσίες
µετάφρασης και διερµηνείας.
Στο πλαίσιο του ίδιου νόµου κρίσιµη για την προστασία των γυναικών θυµάτων εµπορίας
είναι η απαγόρευση της διοικητικής απέλασης εγκύου κατά τη διάρκεια της κύησης και
για έξι µήνες µετά τον τοκετό.
Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας συµµετέχει στην Ειδική ∆ιϋπουργική Επιτροπή Γενικών
Γραµµατέων που συστήθηκε από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, µε αντικείµενο το συντονισµό
των εργασιών για την αντιµετώπιση του φαινοµένου. Στο πλαίσιο της εφαρµογής του
Ολοκληρωµένου Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης κατά της εµπορίας ανθρώπων, το οποίο συντονίζει
πολιτικά η παραπάνω Επιτροπή, η Γενική Γραµµατεία Ισότητας έχει διασφαλίσει :
α.

Παροχή αρωγής στα θύµατα εµπορίας, µέσω των δύο Συµβουλευτικών

Κέντρων (Αθηνών και Πειραιώς) για τη βία κατά γυναικών, τα οποία εξασφαλίζουν
συµβουλευτική, ψυχολογική και νοµική υποστήριξη.
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β.

∆υνατότητα

ένταξης

των

γυναικών

θυµάτων

εµπορίας

σε

Πρόγραµµα που εφαρµόζει η Γ.Γ.Ι. µε σκοπό την εξασφάλιση εργασίας.
γ.

Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, αφενός µε

τηλεοπτική προβολή κοινωνικού σποτ που παρήγαγε η Γ.Γ.Ι. και το οποίο άρχισε να
προβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2006 - µε θετική ανταπόκριση στο κοινό- και συνεχίζει να
προβάλλεται και σήµερα, αφετέρου µε ενηµερωτικό φυλλάδιο σε πέντε γλώσσες
(ελληνικά, αγγλικά, αλβανικά, ρωσικά και ρουµανικά).
Εφαρµόζονται προγράµµατα αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας σε χώρες

προέλευσης θυµάτων εµπορίας ανθρώπων, µε χρηµατοδότηση της Υπηρεσίας ∆ιεθνούς
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.∆.Α.Σ.) του Υπ. Εξωτερικών. Συγκεκριµένα:
α.

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση

του προγράµµατος µε τίτλο

«Εκπαίδευση –

κοινωνικός αποκλεισµός- πορνεία- µετανάστευση » στην Αλβανία, Μολδαβία, Ουκρανία
και Γεωργία, συνολικού προϋπολογισµού 150.000 ευρώ, µε εταίρο τον Ελληνικό Σύνδεσµο
Οικογενειακού Προγραµµατισµού. Σκοπός του Προγράµµατος ήταν η αντιµετώπιση του
προβλήµατος του κοινωνικού αποκλεισµού των γυναικών στις χώρες αυτές, της ανεργίας, της
σεξουαλικής εκµετάλλευσής τους και της (καταναγκαστικής) πορνείας που συνδέεται µε τη
µετανάστευση. Το Κ.Ε.Θ.Ι. έχει τον οικονοµικοτεχνικό συντονισµό του προγράµµατος υπό την
επιστηµονική ευθύνη και εποπτεία της Γ.Γ.Ι. Πραγµατοποιήθηκε Σεµινάριο «Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών» στην Αθήνα µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από όλες τις επωφελούµενες χώρες
και εκπαιδευτικά/ενηµερωτικά προγράµµατα στην Αλβανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την
Ουκρανία.
β.

Ξεκίνησε η υλοποίηση από το Κ.Ε.Θ.Ι. του προγράµµατος «Υποστήριξη

περιφερειακών

πολιτικών

ενάντια

στην παράνοµη διακίνηση

και εµπορία

γυναικών» στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στη Σερβία (Κόσοβο), συνολικού προϋπολογισµού
100.000 ευρώ. Το πρόγραµµα εντάσσεται στις δράσεις που λαµβάνουν χώρα στον
κοινωνικό τοµέα και στοχεύει στην αντιµετώπιση του φαινοµένου της διεθνικής

σωµατεµπορίας, µέσω της ενδυνάµωσης των γυναικών θυµάτων, της ευαισθητοποίησης
της κοινής γνώµης και της εκπαίδευσης των αρµοδίων φορέων που ασχολούνται µε τη αρωγή
και προστασία των γυναικών θυµάτων. Ήδη τον Σεπτέµβριο του 2006 πραγµατοποιήθηκε
στην Αθήνα συνάντηση «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών» του προσωπικού που θα συµµετέχει
στην εκπαιδευτική εκστρατεία ευαισθητοποίησης στις παραπάνω περιοχές.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής στην καµπάνια του Συµβουλίου της Ευρώπης για την
καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ανθρώπων, η Γ.Γ.Ι. και το Συµβούλιο της Ευρώπης
συνδιοργάνωσαν Συνέδριο µε θέµα «∆ράση κατά της παράνοµης διακίνησης και
Εµπορίας Ανθρώπων- Πρόληψη, Προστασία, ∆ίωξη», στην Αθήνα στις 5 και 6
∆εκεµβρίου 2006.

3

Τα Συµβουλευτικά Κέντρα για τη βία κατά των γυναικών συνεχίζουν να
προσφέρουν

ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νοµική συµβουλευτική στα θύµατα εµπορίας

ανθρώπων.
Η Γ.Γ.Ι. συµµετέχει µε εκπρόσωπό της στην Οµάδα Εργασίας του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνοµίας, για την υλοποίηση του Σχεδίου διασυνοριακής και διαπεριφερειακής
συνεργασίας και επιχειρησιακής δράσης των αστυνοµικών υπηρεσιών στις χώρες της Ν.Α.
Ευρώπης µε την κωδική ονοµασία «ΙΛΑΕΙΡΑ» .
2. Προώθηση της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση στην
απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις – Καταπολέµηση της σεξουαλικής
παρενόχλησης στους εργασιακούς χώρους.
Εκπόνηση, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
του νόµου 3488/2006 για την «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών
και γυναικών στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας».
Ο νόµος ορίζει για πρώτη φορά τη σεξουαλική παρενόχληση, την οποία κα
αντιµετωπίζει ως διάκριση λόγω φύλου στο χώρο εργασίας.

δηµιουργώντας αξίωση προς

αποζηµίωση του θύµατος. Επίσης καταργείται κάθε διάκριση µεταξύ ανδρών και γυναικών
στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην ίδρυση,
εξέλιξη και λύση της σχέσης εργασίας. Ο εργοδότης δεν µπορεί να αρνηθεί την πρόσληψη
γυναίκας λόγω εγκυµοσύνης ή πρόσφατου τοκετού, ενώ η εργαζόµενη που έχει λάβει άδεια
µητρότητας µετά το πέρας της άδειας αυτής να επιστρέψει στην εργασία της σε ισοδύναµη
θέση µε τους ίδιους επαγγελµατικούς όρους και συνθήκες και να επωφεληθεί από
οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Η προστασία αυτή ισχύει και για τους
εργαζόµενους γονείς που κάνουν χρήση γονικής άδειας ανατροφής παιδιού.
Φορέας παρακολούθησης της εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και
γυναικών ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος για τον ιδιωτικό τοµέα θα συνεργάζεται
µε το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ).
3.

Πρόληψη και καταπολέµηση της ενδοοικογενειακής βίας.

α. Συνεργασία µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης για την επεξεργασία του νόµου 3500/2006
για την καταπολέµηση της ενδοοικογενειακής βίας, µε σκοπό την προστασία των
θεµελιωδών δικαιωµάτων της γυναίκας και του παιδιού. Μεταρρυθµιστικές τοµές του νόµου
αποτελούν:
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H επί το αυστηρότερον διαµόρφωση των κυρώσεων που επιβάλλονται για τη
διάπραξη ορισµένων αξιόποινων πράξεων στο πλαίσιο της οικογένειας (ιδίως σωµατικές
βλάβες και παράνοµη βία ή απειλή)
Η καθιέρωση της διαδικασίας της ποινικής διαµεσολάβησης, προκειµένου για
εγκλήµατα ενδοοικογενειακής βίας πληµµεληµατικού χαρακτήρα.
Η αντιµετώπιση του εξαναγκασµού σε συνουσία χωρίς την ελεύθερη βούληση και
των δύο συζύγων ως ποινικού αδικήµατος.
Η ρητή απαγόρευση της σωµατικής βίας σε βάρος ανηλίκων ως µέσο σωφρονισµού
στο πλαίσιο της ανατροφής τους.
Η επέκταση του πεδίου εφαρµογής του νόµου και στις σχέσεις σταθερής συµβίωσης
µεταξύ ανδρός και γυναικός χωρίς γάµο.
Η εξασφάλιση της προστασίας των θυµάτων, αφενός µε τη διευκόλυνση της
πρόσβασής τους στη δικαιοσύνη και, αφετέρου, µε την εγγύηση της ασφάλειάς τους µέσα
και έξω από την οικογενειακή εστία. Μάλιστα διευκολύνεται η άµεση αποµάκρυνση του
δράστη από την κατοικία και η δυνατότητα απαγόρευσης προσέγγισης των χώρων
κατοικίας και εργασίας του θύµατος, των οικιών στενών συγγενών του, των ξενώνων
φιλοξενίας

και

των

εκπαιδευτηρίων

των

παιδιών,

ώστε

να

διασφαλίζεται

η

αποτελεσµατικότερη προστασία των θυµάτων και των παιδιών τους.
Με ιδιαίτερη αυστηρότητα, επίσης, τιµωρούνται οι πράξεις ενδοοικογενειακής βίας σε
βάρος εγκύου, ενώ η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας συνιστά πλέον µαχητό τεκµήριο
κλονισµού του γάµου, όπως η περίπτωση της µοιχείας, διγαµίας και επιβουλής της ζωής.
β. Στον νέο ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (ν. 3463/2006) προβλέφθηκε, ως νέα
αρµοδιότητα των ΟΤΑ πρώτου βαθµού, η συµβουλευτική στήριξη των θυµάτων
ενδοοικογενειακής βίας και βίας µεταξύ συνοικούντων προσώπων.
γ. Συνεχίζεται η παροχή αρωγής στα θύµατα ενδοοικογενειακής βίας µέσω των δύο
Συµβουλευτικών Κέντρων (Αθηνών και Πειραιώς) της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, τα οποία
παρέχουν συµβουλευτική, ψυχολογική και νοµική υποστήριξη.
δ. Πραγµατοποιήθηκε µετάφραση και έκδοση του φυλλαδίου για την ενδοοικογενειακή βία
στα αραβικά και περσικά

και επίκειται η έκδοσή τους στα αλβανικά, ρώσικα και

γαλλικά. Η έκδοση του φυλλαδίου για την ενδοοικογενειακή βία στα αραβικά και περσικά
κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεργασίας µε την Ύπατη
Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα (βλ. και κατωτέρω υπό Ε.1).
ε. Η .Γ.ΓΙ. συµµετέχει στην καµπάνια του Συµβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέµηση
της ενδοοικογενειακής βίας. Για το σκοπό αυτό έχουν οριστεί εκπρόσωποι (High Level Official
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και Focal Point) και έχει καταρτιστεί σχέδιο δράσης, το οποίο ήδη υλοποιείται. Τον Ιούλιο του
2007 θα κατατεθεί ενδιάµεση έκθεση πεπραγµένων.
στ. Σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης

(ΙΝΕΠ-ΕΚ∆∆)

πραγµατοποιήθηκαν

σεµινάρια

επιµόρφωσης

και

ευαισθητοποίησης ∆ικαστών, Εισαγγελέων, αστυνοµικών και λειτουργών υγείας
και κοινωνικής φροντίδας, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση υποθέσεων
ενδοοικογενειακής βίας και trafficking. Τα σεµινάρια έγιναν στο Ηράκλειο της Κρήτης στις
10/7, στην Αθήνα στις 14/9, στη Θεσσαλονίκη στις 2/10, στα Ιωάννινα στις 1/11 και στην
Πάτρα στις 11/12.
ζ. Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το περιστατικό
κακοποίησης µαθήτριας σε σχολείο της Εύβοιας, που συνέβη τον Οκτώβριο του 2006. Τη
νεαρή µαθήτρια επισκέφτηκαν ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός του Συµβουλευτικού
Κέντρου της Γ.Γ.Ι. Επίσης ακολούθησε γραπτή παρέµβαση στο Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο
για την ευαισθησία και τη σύνεση την οποία τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης επιβάλλεται να
επιδεικνύουν κατά την προβολή τέτοιων γεγονότων.

∆.

Τόνωση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας –

Ενθάρρυνση της επαγγελµατικής ανέλιξης των γυναικών
1.

Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας εφαρµόζει, ως τελική δικαιούχος, το έργο:

«Ολοκληρωµένες

παρεµβάσεις

υπέρ

των

γυναικών»

στο

πλαίσιο

του

Ε.Π.

«Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση 2000-2006» του Γ΄ ΚΠΣ, µέσα από το
οποίο όχι µόνο στηρίζει έµπρακτα άνεργες γυναίκες για να βρουν απασχόληση, αλλά
διευκολύνει και τον συνδυασµό επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Το Πρόγραµµα
αφορά όλες τις ∆ιοικητικές Περιφέρειες της Χώρας και είναι αρχικού συνολικού
προϋπολογισµού 53 εκατοµµυρίων ευρώ, προσαυξηµένου κατά 6.000.000 ευρώ
µέσα στο 2006. Από το έργο αυτό ωφελούνται συνολικά 9. 018 γυναίκες, κυρίως
άνεργες κάθε ηλικίας, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Μέχρι την 31/12/2006 :
6.949 άνεργες γυναίκες ωφελήθηκαν από υπηρεσίες Συµβουλευτικής
3.697 άνεργες γυναίκες προωθήθηκαν στην απασχόληση µέσω των προγραµµάτων
του ΟΑΕ∆ αλλά και άλλων εθνικών ή επιχειρησιακών προγραµµάτων .
355 εργαζόµενες γυναίκες ωφελήθηκαν από δράσεις συµβουλευτικής, υποστήριξης
και πληροφόρησης .
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577 γυναίκες ωφελήθηκαν από προγράµµατα κατάρτισης για βελτίωση των
δεξιοτήτων τους.
2.

Σε συνεργασία µε τον ΟΑΕ∆ προωθούνται άµεσα στην απασχόληση 5.342 άνεργες

γυναίκες, µέσω της δηµιουργίας 2.074 νέων θέσεων εργασίας για άνεργες γυναίκες, της
επιχορήγησης 2.074 νέων ελεύθερων επαγγελµατιών και της απόκτησης εργασιακής
εµπειρίας από 1.194 άνεργες γυναίκες.
Η επιχειρηµατικότητα µητέρων µε ανήλικα τέκνα ή γυναικών που
φροντίζουν άτοµα µε αναπηρία διευκολύνεται ιδιαίτερα µέσω της δυνατότητας να
δηλώνουν ως έδρα της επιχείρησης την οικία τους και να δικαιολογούν σχετικές δαπάνες (1/3
των λειτουργικών εξόδων, έξοδα παιδικού σταθµού κλπ).
Στο πλαίσιο του ίδιου προγράµµατος περιλαµβάνονται, για πρώτη φορά, στην
κατηγορία των ωφελούµενων ανέργων γυναικών και γυναίκες που έχουν χαρακτηρισθεί
ως θύµατα παράνοµης διακίνησης και εµπορίας (θύµατα trafficking).
Το έργο ενισχύεται µε εκδηλώσεις για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση φορέων
του ιδιωτικού τοµέα, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης απορρόφηση

των ωφελούµενων

γυναικών.
3.

Η Γ.Γ.Ι. εφαρµόζει επίσης το έργο «Θετικές ∆ράσεις υπέρ των γυναικών στις

Μικροµεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση 2000-2006».
Το έργο εφαρµόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έχει στόχο να
βοηθήσει τις εργαζόµενες γυναίκες σε µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις ν’
αποκτήσουν επιπλέον εφόδια, ώστε να µπορούν να διεκδικήσουν µε καλύτερους
όρους την εξέλιξή τους στην επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται οικονοµικά
κίνητρα στις επιχειρήσεις για συνεχή επιµόρφωση και κατάρτιση των γυναικών, κάλυψη
εξόδων λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθµών, ενίσχυση της τηλεργασίας, την ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση όλων των εργαζοµένων για αυτά, την επέκταση των συστηµάτων
πιστοποίησης ποιότητας (ISO).
Από το έργο επωφελούνται αρκετές χιλιάδες γυναικών και είναι συνολικού
προϋπολογισµού 16.665.479,92 € . Ο πρώτος κύκλος του προγράµµατος µε συνολικό
προϋπολογισµό 2.396.439,76 € υλοποιείται

ήδη σε δεκαεννιά

επιχειρήσεις και

επωφελούνται συνολικά 2189 γυναίκες. Στο δεύτερο κύκλο του έργου

έχει

ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης των σχεδίων δράσεων/προτάσεων σε 152 επιχειρήσεις, οι
οποίες αρχίζουν ήδη να το υλοποιούν, µε συνολικό προϋπολογισµό 14.269.040,16 € και
αναµένεται να ωφεληθούν συνολικά 22.079 γυναίκες.
4.

Με το Ν. 3250/2004 για τη «Μερική απασχόληση στο ∆ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. και

τα Ν.Π.∆.∆.» επαναπροσδιορίστηκαν οι κατηγορίες επωφελούµενων µέσα από τις οποίες
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µπορεί να επιλέγονται οι προσλαµβανόµενοι, µε την προσθήκη των πολυτέκνων σε ποσοστό
10% και τη διεύρυνση της κατηγορίας των µητέρων ανηλίκων τέκνων χωρίς
ηλικιακό περιορισµό (πριν δικαιούχοι ήταν όσες είχαν τέκνα µέχρι 12 ετών), επίσης
σε ποσοστό 10%. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ποσοστό µέχρι 60% από τις διάφορες
κατηγορίες των ανέργων (µέχρι τριάντα ετών, άνω των τριάντα ετών, όσοι βρίσκονται
πέντε έτη πριν την συνταξιοδότηση), που επωφελούνται από την πρόσληψη, καλύπτεται
από γυναίκες, εφόσον εκδηλωθεί αντίστοιχο ενδιαφέρον µε την υποβολή
αιτήσεων.
Η παρακολούθηση της εφαρµογής του νόµου δείχνει ότι το 73% των συνολικών
θέσεων µερικής απασχόλησης που προκηρύσσονται στο δηµόσιο, στο πλαίσιο του παραπάνω
νόµου, καταλαµβάνεται από γυναίκες.
5. Κοινωνική διαβούλευση και υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας και των πιο αντιπροσωπευτικών εργοδοτικών
οργανώσεων (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΒΕΑ) και του Ελληνικού ∆ικτύου για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, για την διευκόλυνση της συµµετοχή της γυναίκας στην
απασχόληση και την παροχή ίσων ευκαιριών για την εξέλιξή της στον εργασιακό χώρο
(Ζάππειο 2 Ιουλίου 2006).
6. Υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας
και του Ελληνικού ∆ικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, µε αντικείµενο την
περαιτέρω προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις επιχειρήσεις
(Μάρτιος 2006).
Η πρωτοβουλία αυτή επελέγη ως καλή πρακτική από το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και παρουσιάστηκε από εκπρόσωπο της ΓΓΙ, στο
πλαίσιο της ετήσιας διοργάνωσης European Marketplace II on CSR (στις Βρυξέλλες
στις 22 Iουνίου 2006 ) που οργανώνεται για την ανταλλαγή εµπειριών και την ανάλυση
µεθόδων που προάγουν την πολιτική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Επιχειρήσεων.
7. Συµµετοχή της Γ.Γ.Ι. και του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως εταίρων
σε Αναπτυξιακές Συµπράξεις του Α’ και Β’ κύκλου της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal
(Equal I και II).
8. Συµµετοχή της Γ.Γ.Ι. στη διαµόρφωση του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων
για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, µε στόχο την ενίσχυση και την αύξηση του ποσοστού της
γυναικείας απασχόλησης.
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9. Πραγµατοποίηση σειράς παρεµβάσεων από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας σχετικά µε την
πρόοδο των δράσεων ισότητας στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) του Γ΄
ΚΠΣ και την προετοιµασία των στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης της 4ης Προγραµµατικής
Περιόδου, θέµατα τα οποία απουσίαζαν µέχρι τώρα από τα Περιφερειακά Προγράµµατα.

Ε.

Υποστήριξη της εναρµόνισης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής

1.

Στον νέο Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007) λαµβάνεται σειρά µέτρων για τη

στήριξη της γυναίκας στην προσπάθειά της να συνδυάσει την οικογένεια µε την
επαγγελµατική δραστηριότητα. Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για τις άγαµες καθώς και
για τις πολύτεκνες µητέρες. Αναφέρονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα, νέα σε σχέση µε
το ήδη ισχύον δίκαιο, µέτρα:
Χορήγηση γονικής άδειας και στον πατέρα. Ειδικότερα, αναγνωρίζεται δικαίωµα
χορήγησης της διευκόλυνσης του µειωµένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής τέκνου
των εννέα µηνών και στον πατέρα υπάλληλο, εφόσον δεν κάνει χρήση η µητέρα
υπάλληλος. Το ίδιο δικαίωµα αναγνωρίζεται και στο µοναδικό γονέα των
µονογονεϊκών οικογενειών.
Στην περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω προβλέπεται να χορηγείται στους
υπαλλήλους άδεια ανατροφής τριών µηνών µε πλήρεις αποδοχές. Η άδεια αυτή
αποτελεί µέρος της συνολικής άδειας άνευ αποδοχών που µπορεί να χορηγείται για την
ανατροφή τέκνου ηλικίας έως και έξι ετών.
Αµείβονται οι τρεις πρώτοι µήνες της γονικής άδειας ανατροφής παιδιών στους
πολύτεκνους γονείς (µετά το τρίτο παιδί). Για κάθε παιδί πέραν του τρίτου, η µετά
τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κατά δύο ακόµη µήνες.
Προβλέπεται η περαιτέρω παράταση της διευκόλυνσης του µειωµένου
ωραρίου εργασίας για δύο ακόµη έτη στην περίπτωση γέννησης τέταρτου τέκνου.
Παρέχονται διευκολύνσεις στη µητέρα που υιοθετεί τέκνο, προκειµένου να
καταστεί οµαλή η µετάβαση στη νέα οικογενειακή της ζωή.
2. Το Κ.Ε.Θ.Ι., υλοποιεί, ως συντονιστής φορέας, πρόγραµµα µε τίτλο: «Equal
Partners: Reconsidering the Role of Men in Work and Private Life» («Ισότιµοι Σύντροφοι:
Επανεξέταση του Ρόλου των Ανδρών στην Εργασία και την Ιδιωτική Ζωή»), το οποίο
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (80%) και τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας
(20%). Περιοχές υλοποίησης του έργου είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Πολωνία και η
Κύπρος. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 560.368,79€, εκ των οποίων
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έχουν απορροφηθεί τα 316.259,41€. Επωφελούµενοι είναι το ευρύτερο κοινό, τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας και οι έφηβοι, οι άνδρες, οι πατέρες, οι γυναίκες και οι µητέρες.
Αντικείµενο του έργου είναι η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινής
γνώµης, κυρίως των ανδρών και των πατέρων, για την ανάγκη συµφιλίωσης και εναρµόνισης
των

εργασιακών

τους

υποχρεώσεων

µε

την

οικογενειακή

ζωή,

διαµέσου

του

επαναπροσδιορισµού των στερεότυπων αντιλήψεων σχετικών µε το ρόλο του πατέρα. Στο
πλαίσιο του Προγράµµατος :
α. Εκδόθηκε φυλλάδιο και αφίσα στα ελληνικά, αγγλικά, πολωνικά και πορτογαλικά.
β.

∆ηµιουργήθηκαν τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, καθώς και εκπαιδευτικά παιχνίδια για

µαθητές προσχολικής και εφηβικής ηλικίας.
γ.

∆ιεξήχθησαν Σεµινάρια µε θέµα «Ο Ρόλος του Πατέρα στη Συµφιλίωση Επαγγελµατικής &

Οικογενειακής Ζωής», στο Ηράκλειο και στην Πάτρα, µε τη συµµετοχή τοπικών
ενδιαφεροµένων φορέων, εκπροσώπων εργαζοµένων και εργοδοτών, εκπαιδευτικών και
εκπροσώπων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων οι οποίοι ασχολούνται µε θέµατα ισότητας και
οικογένειας κ.τ.λ..
δ.

Πραγµατοποιήθηκαν ∆ιακρατικές Συναντήσεις στη Βαρσοβία της Πολωνίας και στην

Αθήνα, µε τη συµµετοχή όλων των εταίρων.
ε. Πραγµατοποιήθηκε το τελικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο µε θέµα «Ισότητα των Φύλων και ο
Ρόλος των Ανδρών στην Εργασία και την Οικογένεια: Τάσεις και Προβληµατισµοί» στις 10, 11
& 12 ∆εκεµβρίου 2006 στην Αθήνα, στο οποίο συµµετείχαν οι ∆ιακρατικοί και Εθνικοί Εταίροι.
στ. Παραδόθηκε έρευνα µε θέµα «Ο Ρόλος των Πατέρων στην Εξισορρόπηση της
Επαγγελµατικής και Οικογενειακής – Προσωπικής Ζωής»
ζ. Συγγράφεται εγχειρίδιο σχετικό µε τη θεµατική του Προγράµµατος.

ΣΤ. Κοινωνική ένταξη ευπαθών οµάδων γυναικών
1. Υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας (ΓΓΙ) και
του Γραφείου της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για την προαγωγή των δικαιωµάτων των
γυναικών και των ανήλικων κοριτσιών στις οποίες έχει χορηγηθεί άσυλο, ή ζητούν
άσυλο στη Χώρα µας σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης.
Στο πλαίσιο υλοποίησης των όρων του Μνηµονίου Συνεργασίας µε τη Ύπατη Αρµοστεία
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, πραγµατοποιήθηκε στις 14/12/2006 στη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών
Αττικής του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, επίσκεψη της Γενικής Γραµµατέως Ισότητας και του
Επικεφαλής του Γραφείου της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ, στην Ελλάδα. Επισκέφτηκαν
τους χώρους κράτησης των γυναικών αλλοδαπών και συνοµίλησαν µαζί τους για τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Παράλληλα διανεµήθηκε έντυπο ενηµερωτικό υλικό της
Γ.Γ.Ι

σε διάφορες γλώσσες. Το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, οι δυο φορείς θα

υποβάλλουν από κοινού έκθεση µε τις παρατηρήσεις τους στο αρµόδιο Υπουργείο, δέσµευση
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που έχουν αναλάβει µε τη υπογραφή του Μνηµονίου. Στο µεταξύ η Γ.Γ.Ι. έχει απευθύνει
αίτηµα στον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης ώστε η φύλαξη των χώρων
κράτησης γυναικών να γίνεται από γυναίκες αστυνοµικούς.

2.

Παροχή

Συνοδευτικών

Υποστηρικτικών

Υπηρεσιών

(Σ.Υ.Υ.)

από

τα

Συµβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΙ.
Το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), που εποπτεύεται και
χρηµατοδοτείται από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας, ξεκίνησε την υλοποίηση Προγράµµατος
Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών µε τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών
ένταξης

ευπαθών

οµάδων

γυναικών

στην

αγορά

εργασίας».

Στόχος

του

προγράµµατος είναι η ενδυνάµωση και η προετοιµασία των γυναικών για να ενταχθούν
στην

αγορά

εργασίας,

η

υποστήριξή

τους

για

ανάληψη

επιχειρηµατικών

πρωτοβουλιών και η προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης.
Τα προγράµµατα παροχής συµβουλευτικών και νοµικών υποστηρικτικών υπηρεσιών,
τα οποία θα παρέχουν συµβουλευτική και νοµική υποστήριξη για θέµατα απασχόλησης και
επιχειρηµατικότητας στις ωφελούµενες γυναίκες, θα υλοποιηθούν σε εννέα (9) Περιφέρειες
της χώρας (Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου,
Στερεάς Ελλάδας, ∆υτικής Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου και Κρήτης).
Στο ίδιο πλαίσιο ενισχύονται τα συµβουλευτικά κέντρα του ΚΕΘΙ, που ήδη
λειτουργούν

στην

Αθήνα,

τη

Θεσσαλονίκη,

το

Βόλο

και

το

Ηράκλειο.

Επίσης,

δηµιουργούνται πέντε (5) νέα Παραρτήµατα στην Καλαµάτα, την Άµφισσα, την
Πρέβεζα, την Κοµοτηνή και την Αλεξανδρούπολη.
Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισµού 2.350.668,04 ευρώ.
Οι ωφελούµενες γυναίκες είναι 3.475 και πρόκειται για ειδικές κατηγορίες
γυναικών που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισµό, µακροχρόνια άνεργες άνω
των 45 ετών και άλλες κατηγορίες γυναικών που απειλούνται µε αποκλεισµό από την αγορά
εργασίας, ιδιαίτερα δε µετανάστριες.
3. Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας κατέθεσε διετή προγραµµατισµό δράσεων στο
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προκειµένου να συνταχθεί το Εθνικό
Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣ∆ΕΝ) 2006-2008.
Οι προγραµµατισµένες δράσεις της Γραµµατείας που αφορούν την κοινωνική ένταξη
αναφέρονται :
στην αύξηση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας και στην αντιµετώπιση της
µειονεκτικής θέσης των γυναικών όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
στην ενίσχυση της οικογένειας και την καταπολέµηση της ενδοοικογενειακής βίας.
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στη

βελτίωση

της

πρόσβασης

σε

ποιοτικές

υπηρεσίες

(δια

βίου

µάθηση,

χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παροχής νοµικών συµβούλων)
στην αντιµετώπιση των διακρίσεων και στην κοινωνική ενσωµάτωση των ατόµων µε
αναπηρία, των εθνικών µειονοτήτων και των µεταναστών πρώτης και δεύτερης γενιάς.
4.

Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας συµµετέχει στην Ο.∆.Ε. που συγκροτήθηκε µε

πρωτοβουλία του ΥΠΕΣ∆∆Α µε

θέµα την εκπόνηση Ολοκληρωµένου Προγράµµατος

∆ράσης (Ο.Π.∆.) για την κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην
ελληνική κοινωνία. Κατέθεσε εγγράφως τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της
επί του Σχεδίου Ο.Π.∆. που συνέταξε η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΣ∆∆Α.
5. Εξασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας των δοµών κοινωνικής φροντίδας των
Ο.Τ.Α. µε εγγύηση της χρηµατοδότησής τους από το Κράτος και µετά τον Ιούνιο του
2007 και µέχρι την ολοκλήρωση του νέου θεσµικού πλαισίου για την ενίσχυση της γυναικείας
απασχολησιµότητας το οποίο επεξεργάζονται τα Υπ. Εσωτερικών και Απασχόλησης.
6.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Πολιτικής και του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης

(Ο.Π.∆.) για την Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων, σε συνεργασία µε το
συναρµόδιο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εφαρµόζεται το Πρόγραµµα
«Προάσπιση, Προαγωγή Υγείας και Ψυχοκοινωνική στήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων». Το
2005, το προαναφερόµενο πρόγραµµα εµπλουτίσθηκε, µε τη συνδροµή του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων, µε ειδικά εξοπλισµένη και στελεχωµένη Γυναικολογική Μονάδα. Έγιναν ως
σήµερα εξετάσεις test Pap και µαστού σε πάνω από 400 γυναίκες.
7. Πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπουλου, της Γενικής Γραµµατέως Ισότητας κ. Ε. Τσουµάνη και της
Γενικής Γραµµατέως της ∆ιεθνούς Αµνηστίας κ.Irene Khan µε θέµατα προς συζήτηση τις
συνθήκες κράτησης των αιτούντων άσυλο, τους µετανάστες, τη βία κατά των γυναικών
συµπεριλαµβανοµένης της νοµοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία και την εµπορία γυναικών
(21.9.2006).

Ζ.
Προώθηση της ισότητας µεταξύ γυναικών και
εκπαιδευτική διαδικασία – Καταπολέµηση στερεοτύπων
1.

ανδρών

στην

Εκπαιδευτικές επισκέψεις/ ενηµερωτικές διαλέξεις Γυµνασίων /Λυκείων/ΤΕΕ από όλη την

Ελλάδα σε µαθητές/τριες και καθηγητές/τριες των Εκπαιδευτικών Οργανισµών.
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2.

Έναρξη Εφαρµογής του Προγράµµατος: «Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και

παρεµβατικά προγράµµατα για την προώθηση της ισότητας των φύλων» (ΕΠΕΑΕΚ
ΙΙ – Γ’ ΚΠΣ)
Το Πρόγραµµα εφαρµόζεται από το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ), το
οποίο εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας, σε συνεργασία µε τα ΥΠΕΠΘ, µε
συνολικό προϋπολογισµό 25 εκατοµµύρια ευρώ. Αντικείµενο του έργου είναι η
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέµατα ισότητας των φύλων. Κατά τη διάρκεια του
έργου (2002 – 2006) προβλέπεται να επιµορφωθούν 7.500 εκπαιδευτικοί και στις 13
Περιφέρειες της Χώρας, ώστε να ολοκληρώσουν 700 Παρεµβατικά Προγράµµατα
διδασκαλίας εµπλουτισµένα µε την οπτική της ισότητας των φύλων.
Συνολικά από την έναρξη του προγράµµατος έως σήµερα έχουν υλοποιηθεί 487
Παρεµβατικά Προγράµµατα από ισάριθµες συµπράξεις σχολικών µονάδων, στα οποία
συµµετείχαν 2.645 σχολικές µονάδες, 4.935 εκπαιδευτικοί και 72.696 µαθητές/τριες.
3.

Η Γ.Γ.Ι. υλοποιεί το έργο «Θετικές ενέργειες υπέρ των γυναικών στις Σχολές

Αρχικής

Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης

και

Κατάρτισης

(µελέτη

–

έρευνα-

βιβλιογραφία – ενίσχυση βιβλιοθηκών» στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Αρχική
Επαγγελµατική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) του Γ’ ΚΠΣ. Το έργο είναι συνολικού
προϋπολογισµού 1.285.000 ευρώ. Βασικός στόχος του έργου είναι η καταπολέµηση των
διακρίσεων και του επαγγελµατικού διαχωρισµού µεταξύ των δύο φύλων µέσα από την
ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στον τοµέα της τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Μέσα από το πρόγραµµα ενισχύονται και εµπλουτίζονται οι βιβλιοθήκες 764
δηµοσίων ΤΕΕ και ΙΕΚ της χώρας µε βιβλία σχετικά µε θέµατα ισότητας των φύλων,
ύστερα από την ολοκλήρωση µελέτης της σχετικής εθνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και
καταλόγου βιβλιογραφίας θεµάτων ισότητας.
Παράλληλα ξεκινάει η οn line σύνδεσή των βιβλιοθηκών των ΤΕΕ και ΙΕΚ µε τη
βιβλιοθήκη γυναικείων θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, προκειµένου
µαθητές και εκπαιδευτικοί να ενηµερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για τα θέµατα της
διάστασης του φύλου.
4. ∆ηµιουργία Παρατηρητήριου παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων της
εκπαιδευτικής πολιτικής για την ισότητα (Παρατηρητήριο για την ισότητα στην
εκπαίδευση–ΠΙΕ)», το οποίο θα λειτουργεί ως Κέντρο Τεκµηρίωσης για την αποτελεσµατική
και επιστηµονική συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν στο
εν λόγω πεδίο. Το Έργο αποτελεί προϊόν συνεργασίας µεταξύ της Γ.Γ.Ι., η οποία έχει την
ευθύνη του σχεδιασµού της πολιτικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τοµείς και του
Κ.Ε.Θ.Ι και είναι συνολικού προϋπολογισµού 951.000,00€.
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Η. Συµµετοχή της Γ.Γ.Ι. στην κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
Ανάπτυξης 2007-2013
1. Η ΓΓΙ από το 2004 συµµετέχει ενεργά στην κατάρτιση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013. Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί ad hoc Οµάδα
Σχεδιασµού των παρεµβάσεων της ΓΓΙ, (ΑΠ/∆Ι∆Κ/Φ.38/5656/23-03-05) η οποία εκπόνησε
προτάσεις για την προώθηση της Ισότητας ως τοµεακής πολιτικής µε οριζόντιο χαρακτήρα
παρέµβασης .
Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ

ο Γενικός Στόχος 11: Η ανάδειξη του

οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των φύλων , µε
την άµεση συνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες ( ανάπτυξηαπασχόληση –κοινωνική συνοχή) καθώς επίσης στο Γενικό Στόχο 12: Βελτίωση της ποιότητας
των δηµοσίων πολιτικών, και ρητή αναφορά : Σηµαντικό οριζόντιο στόχο αποτελεί η

αποτελεσµατική ένταξη της εθνικής πολιτικής Ισότητας σε όλο το πεδίο της δηµόσιας δράσης
κλπ …
2.

Στο Ε.Π. του ΥΠΕΣ∆∆Α έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερος άξονας προτεραιότητας

µε τίτλο: «Ενδυνάµωση της πολιτικής ισότητας των φύλων».
3.

Ήδη από τον

∆εκέµβριο 2004

είχε υποβάλλει Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την

Ισότητα στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠ.ΟΙΟ), Το 2005 η ΓΓΙ συνδιοργάνωσε
µε την Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ Ηµερίδα για την
παρουσίαση των Στρατηγικών Επιλογών της στους κοινωνικούς εταίρους και φορείς του
δηµοσίου (∆ηµόσια ∆ιαβούλευση).
4.

Η Οµάδα Σχεδιασµού συνεχίζει τη λειτουργία της µε στόχο την παρακολούθηση της

διαδικασίας ενσωµάτωσης των προτάσεων της Γ.Γ.Ι. στον Εθνικό Σχεδιασµό και τα επί µέρους
Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ µε τα οποία βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και θα
συνεχίσει το έργο

της έως το πέρας των διαδικασιών. Παράλληλα, έχει υποβάλλει τον

Στρατηγικό Σχεδιασµό της σε όλες τις Περιφέρειες και µετείχε σε όλα τα Περιφερειακά
Αναπτυξιακά Συνέδρια.
5.

Η

Γενική

Γραµµατεία

Ισότητας

συµµετέχει

και

παρεµβαίνει

στις

Επιτροπές

Παρακολούθησης όλων των Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων καθώς και στην
Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Γ΄ΚΠΣ και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων.

Θ.
Λοιπά µέτρα υπέρ των γυναικών – Ειδικότερα η περίπτωση της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας
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Με τον ν. 3448/2006 (άρθρο 30 παρ. 1) καταργείται η πρόβλεψη ποσοστού
15% για την πρόσληψη γυναικών στη ∆ηµοτική Αστυνοµία της παρ. 7 του άρθρου
27 του ν. 3013/2002, λόγω αντίθεσής της προς τα άρθρα 4 παρ. 2 και 116 παρ. 2
Συντ., αλλά και προς την Οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 9ης
Φεβρουαρίου 1976 περί της εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης γυναικών
και ανδρών, όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση
και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 73/2002/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Σεπτεµβρίου 2002), η οποία
ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε τον ν. 1414/1984 «Εφαρµογή της αρχής της ισότητας
των φύλων στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 10 Α΄). Υπέρ της
κατάργησης της ποσόστωσης σε βάρος των γυναικών έχει ταχθεί, άλλωστε, και η
Ολοµέλεια του Συµβουλίου Επικρατείας σε µία σειρά από αποφάσεις της (βλ. αντί
άλλων ΟλΣτΕ 1917-1929/1998, 2905-2909/2003), στις οποίες η προηγούµενη
Κυβέρνηση δεν είχε συµµορφωθεί.
Προχωρήσαµε όµως και περαιτέρω στην αποκατάσταση της αδικίας και της
διατάραξης της κοινωνικής ειρήνης που είχε προκληθεί από την εφαρµογή της ρύθµισης αυτής
και ιδίως µετά την έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, µε τις
οποίες δικαιώθηκαν πολλοί υποψήφιοι – κυρίως γυναίκες – που δεν είχαν διορισθεί, παρ’ ότι
είχαν όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις, λόγω του ανώτατου ορίου της ποσόστωσης του 15%.
Με δεδοµένο µάλιστα ότι οι σχετικοί διαγωνισµοί για την πρόσληψη έχουν περατωθεί και οι
αντίστοιχες οργανικές θέσεις έχουν ήδη καταληφθεί από τους επιλεγέντες, οι
οποίοι υπηρετούν εδώ και δύο χρόνια περίπου, λήφθηκε πρόνοια ώστε και προς το
δεδικασµένο των ανωτέρω αποφάσεων να υπάρξει συµµόρφωση, και να µην
απολυθούν όσοι έχουν ήδη προσληφθεί µε βάση την αντισυνταγµατική ρύθµιση.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέφθηκε ότι:
Όσοι δικαιώθηκαν µε τελεσίδικη απόφαση διορίζονται σε κενές οργανικές
θέσεις ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ίδιου ∆ήµου και, εάν
αυτές δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις, έως ότου κενωθούν ή συσταθούν αντίστοιχες
οργανικές θέσεις. Ο διορισµός γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών
από τη δηµοσίευση της οικείας πράξης, προκειµένου να αποφευχθεί η περαιτέρω
ταλαιπωρία των ανθρώπων αυτών.
Επίσης λαµβάνεται µέριµνα και για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους, οι
οποίοι

απολύθηκαν,

επειδή,

σε

συµµόρφωση

προς

ακυρωτική

απόφαση

διοικητικού δικαστηρίου, έγινε ανασύνταξη του οικείου πίνακα πρόσληψης
ένστολου προσωπικού σε ∆ηµοτική Αστυνοµία. Στους υπαλλήλους αυτούς παρέχεται
δικαίωµα αναδιορισµού στον ίδιο ∆ήµο, ύστερα από αίτησή τους, σε κενή οργανική
θέση ή σε προσωποπαγή θέση, έως ότου κενωθεί η αντίστοιχη οργανική θέση. Η σχετική
αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών µηνών από την έναρξη
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ισχύος του παρόντος, ο δε χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται για τη βαθµολογική
και µισθολογική εξέλιξη των αναδιοριζόµενων.
Παράλληλα,

τόσο

στους

δικαιωθέντες

από

τα

δικαστήρια

όσο

και

τους

αναπροσλαµβανόµενους σύµφωνα µε τα παραπάνω, παρέχεται δυνατότητα µετάταξης
στη ∆ηµοτική Αστυνοµία οποιουδήποτε ∆ήµου της Χώρας, εφόσον υποβληθεί σχετική
αίτηση και υφίστανται αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις σε άλλους ∆ήµους.

Ι. Θέµατα Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
•

Προωθήθηκε η προβολή κοινωνικών µηνυµάτων από τους τηλεοπτικούς σταθµούς

της χώρας µε σκοπό την ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης.
•

Έγινε έγγραφη παρέµβαση προς το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ζητώντας τη

συνδροµή του ανωτέρω φορέα στη διασφάλιση της απαιτούµενης ευαισθησίας και
διακριτικότητας ,που απαιτεί η προβολή από τα Μ.Μ.Ε, κοινωνικών φαινοµένων όπως το
περιστατικό µε τη µαθήτρια σχολείου της Εύβοιας.
•

Απονεµήθηκε χρηµατικό βραβείο µε την επωνυµία «Γυναίκα και Ισότητα

Ευκαιριών» για ταινία η οποία πραγµατεύεται µε επιτυχή τρόπο ζητήµατα Ισότητας στο
πλαίσιο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ανερχόµενο στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
Το βραβείο απονεµήθηκε στην σκηνοθέτρια και σεναριογράφο Γιασµίλα Ζµπάνιτς για την
ταινία «Σεράγεβο, σ’ αγαπώ» στην τελετή λήξης του 47ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης.
•

Απονεµήθηκε το βραβείο Ισότητας του Ιδρύµατος Προαγωγής ∆ηµοσιογραφίας

Αθανασίου Βασ.Μπότση, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 1500 ευρώ και απονέµεται σε
δηµοσιογράφους που έχουν συµβάλει στην ανάδειξη και προβολή, µέσα από το
δηµοσιογραφικό τους έργο των θεµάτων Ισότητας των Φύλων. Η απονοµή έγινε σε ειδική
εκδήλωση στο Ξενοδοχείο «Κάραβελ» παρουσία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και
απονεµήθηκε στο ∆ηµοσιογράφο Σπύρο Μιχαλόπουλο.

ΙΑ. ∆ιοικητικός και λειτουργικός εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση της Γ.Γ.Ι.
1. ∆ράσεις στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Πολιτεία»
Στο πλαίσιο του έργου Πολιτεία η Γ.Γ.Ι. εκτελεί τα εξής τέσσερα έργα :
«Ανάπτυξη και συντήρηση του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας». Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2006 και ήδη λειτουργεί
(http://www.isotita.gr).
«Μοντελοποίηση διαδικασιών ΓΓΙ και καθορισµός προδιαγραφών για πληροφοριακά
συστήµατα και εφαρµογές υποστήριξης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη». Το έργο
ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο του 2006.
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«Προµήθεια

παραµετροποίησης

και

εγκατάστασης

συστηµάτων

ηλεκτρονικής

διαχείρισης εγγράφων και ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης και προµήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισµού πληροφορικής για την υποστήριξη των έργων της ΓΓΙ στο πλαίσιο του
προγράµµατος Πολιτεία». Το Έργο υλοποιείται και αναµένεται η ολοκλήρωσή του εντός του
2007.
«Προµήθεια call center και εξοπλισµού για την ΓΓΙ για την εξυπηρέτηση του πολίτη»
Το έργο θα επαναπροκηρυχθεί.
2. Αναβάθµιση υπηρεσιών Γ.Γ.Ι.
Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση νέου Οργανισµού της Γ.Γ.Ι. που να ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες ανάγκες, σύµφωνα και µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν µελετηθεί. Ο
Οργανισµός πρόκειται σύντοµα να κυρωθεί µε Π.∆.
Ολοκληρώθηκε η µεταστέγαση των διοικητικών υπηρεσιών της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας τον Απρίλιο του 2006, µε τη µίσθωση και του 7ο ορόφου του κτιρίου
όπου ήδη στεγάζεται, συνολικού εµβαδού 1.150 τµ.
Βελτιώθηκε η λειτουργία της βιβλιοθήκης της ΓΓΙ µε : α) την επέκταση του
χώρου της βιβλιοθήκης στον Β’ όροφο του κτιρίου της οδού Καπνικαρέας 19Α, β) την
επέκταση του ωραρίου λειτουργίας, ώστε να εξυπηρετεί το εργαζόµενο κοινό, γ) µε την
εισαγωγή στη βιβλιοθήκη 450 νέων βιβλίων από αγορές και δωρεές, 460 ντοκουµέντων
από το πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ, καθώς και περίπου 1000 εγγράφων από δωρεά Αρχείου
(φυλλάδια, διακηρύξεις, αφίσες, πλακάτ, κλπ), δ) την αναβάθµιση του βιβλιοθηκονοµικού
προγράµµατος ABEKT στη νεότερη έκδοση, ε) την αναβάθµιση της συνδροµής των
ξενόγλωσσων περιοδικών, στ) την ολοκλήρωση της συλλογής του εξοπλισµού και του
αρχειακού υλικού του Ιστορικού Αρχείου, της µεταφοράς και τοποθέτησής του στα
αντίστοιχα εκθετήρια, η δηµιουργία νέας βιβλιοθηκονοµικής βάσης για τα σχετικά
ντοκουµέντα και η εισαγωγή 130 εγγραφών µε διασυνδέσεις στο πλήρες κείµενο, καθώς και
την προετοιµασία ειδικής εκδήλωσης για την παρουσίασή του

ΙΒ. Παρουσία της Γ.Γ.Ι στους ∆ιεθνείς Οργανισµούς
Υποβολή, τον Ιούνιο του 2005, µετά από πολύµηνη επεξεργασία, της Έκθεσης
Προόδου της Ελλάδας (περίοδος 2001-2004) για την Εξάλειψη των ∆ιακρίσεων σε
βάρος των Γυναικών, στον ΟΗΕ, σύµφωνα µε την υποχρέωση που έχει αναλάβει η Χώρα
µας µε την υπογραφή της Σύµβασης CEDAW, την οποία έχει κυρώσει ήδη από το 1983 (ν.
1342/1983). Εθνική αντιπροσωπεία, µε επικεφαλής τη Γενική Γραµµατέα Ισότητας,
παρουσίασε και υποστήριξε προφορικά την 6η Περιοδική Έκθεσης της Ελλάδος για
την Εξάλειψη των ∆ιακρίσεων σε βάρος των Γυναικών ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής CEDAW του Ο.Η.Ε. (Νέα Υόρκη, 24/1/07). Οι εµπειρογνώµονες της Επιτροπής
CEDAW συνεχάρησαν τη χώρα µας για την πρόοδο που σηµείωσε, ιδίως στο επίπεδο του
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νοµοθετικού έργου, καθώς και για την ειλικρίνεια και την πληρότητα των απαντήσεων των
µελών της εθνικής αντιπροσωπείας.
Συµµετοχή της ΓΓΙ στην προετοιµασία της Έκθεσης του Γενικού Γραµµατέα των
Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του Φύλου σε Εθνικές Πολιτικές
και Προγράµµατα, µε έµφαση στις ενέργειες προς εξάλειψη κάθε µορφής βίας κατά των
κοριτσιών, µε την αποστολή επικαιροποιηµένων στοιχείων και πληροφοριών για τις δράσεις
της Ελλάδας. Επίσης, καταβολή στον ΟΗΕ εθελούσιας επιχορήγησης 12.650 ευρώ για
τη χρηµατοδότηση µελέτης του Γενικού Γραµµατέα του για την Εξάλειψη όλων των
µορφών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών.
Συµµετοχή στις εργασίες της 49ης, 50ης και 51ης Συνόδου της Επιτροπής του Ο.Η.Ε.
για το Καθεστώς των Γυναικών-CSW (Νέα Υόρκη) µε εθνική αντιπροσωπεία, επικεφαλής της
οποίας τέθηκε η Γενική Γραµµατέας Ισότητας .
Κατά την 6η Υπουργική ∆ιάσκεψη του Συµβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα
µεταξύ

γυναικών

και

ανδρών

(Στοκχόλµη,

8,9/6/2006)

υποβλήθηκε

επίσηµα

η

υποψηφιότητα της Ελλάδας για τη διοργάνωση της επόµενης Ευρωπαϊκής Υπουργικής
∆ιάσκεψης στην Αθήνα το 2010.
Συµµετοχή στην επίσηµη έναρξη της πανευρωπαϊκής εκστρατείας ενηµέρωσης του
Συµβουλίου της Ευρώπης για την εξάλειψη όλων των µορφών βίας σε βάρος των γυναικών
(Μαδρίτη, 27/11/06).
Συµµετοχή στην Περιφερειακή Συνάντηση της Οικονοµικής Επιτροπής των
Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη, στις 14-15 ∆εκεµβρίου 2004 στη Γενεύη,. Εξετάστηκε
η πρόοδος της εφαρµογής του Προγράµµατος ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα των Γυναικών µε
την ευκαιρία συµπλήρωσης δέκα χρόνων από την 4η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για τις
Γυναίκες (Πεκίνο +10). Η Γενική Γραµµατέας Ισότητας συµµετείχε ως κύρια οµιλήτρια στο
πάνελ Υπουργών και η οµιλία της εστιάστηκε σε δύο τοµείς : α) η θέση των γυναικών στον
οικονοµικό τοµέα, β) η παράνοµη διακίνηση των γυναικών µε στόχο τη σεξουαλική τους
εκµετάλλευση.
Συµµετοχή της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας στην επιτροπή του ΥΠ.ΕΞ. για τη
σύνταξη και παρουσίαση της Πρώτης Περιοδικής Έκθεσης για την Εφαρµογή του ∆ιεθνούς
Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα του Ο.Η.Ε. (2005).
Συµµετοχή στη συντονιστική Σύσκεψη Εθνικών Επιτροπών UNESCO Ευρώπης
και Βορείου Αµερικής. Η σύσκεψη πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα 25-28 Ιουνίου 2006 και
αφορούσε το µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό και προϋπολογισµό των δράσεων
της

UNESCO.

Εκπρόσωπος

της

Γ.Γ.Ι.

παρουσίασε

τις

εθνικές

θέσεις

για

θέµατα

mainstreaming-ισότητας-πολιτισµού και ΜΜΕ, σε συνεργασία µε τους εκπροσώπους φορέων.
Τακτική συµµετοχή της Γενικής Γραµµατέως στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Υπουργών
Ισότητας κάθε Προεδρίας.
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