
ανάπτυξθ και 

εφαρμογι 

Περιφερειακϊν και 

Τοπικϊν 

Προγραμμάτων 

Ιςότθτασ των Φφλων» 

ςτο πλαίςιο του 

Υποζργου 2 

«Εξειδίκευςθ του 

πρότυπου 

Συςτιματοσ Ζνταξθσ 

τθσ Ιςότθτασ των 

Φφλων ανά φορζα 

πολιτικισ, κακϊσ και 

πιλοτικι ανάπτυξθ 

και εφαρμογι 

Τομεακϊν, 

Περιφερειακϊν και 

Τοπικϊν 

Προγραμμάτων 

Ιςότθτασ των 

Φφλων».  

Η εταιρεία 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 

Σφμβουλοι 

Επιχειριςεων ςε 

ςυνεργαςία με τθ 

Γενικι Γραμματεία 

Ιςότθτασ των Φφλων 

και τθν Ειδικι 

Υπθρεςία 

Συντονιςμοφ 

Διαχείριςθσ και 

Εφαρμογισ 

Συγχρθματοδοτοφμεν

ων Δράςεων του 

Υπουργείου 

Εςωτερικϊν (ΕΥΣΥΔΕ 

ΥΠΕΣ), ανζλαβε τθν 

εφαρμογι του 

Τμιματοσ 1 

«Εξειδίκευςθ του 

πρότυπου 

Συςτιματοσ Ζνταξθσ 

τθσ Ιςότθτασ των 

Φφλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) ςε 

Περιφζρειεσ και 

Διμουσ τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ Αττικισ». 

Το ζργο 

χρθματοδοτικθκε 

από το Επιχειρθςιακό 

Πρόγραμμα  

«Διοικθτικι 

Μεταρρφκμιςθ 2007-

2013», με τθ 

ςυγχρθματοδότθςθ 

τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο) και 

Εκνικοφσ πόρουσ. 

Το Τμιμα 1 

αποτζλεςε μζροσ του 

Ζργου «Εξειδίκευςθ 

του πρότυπου 

Συςτιματοσ Ζνταξθσ 

τθσ Ιςότθτασ των 

Φφλων (ΣΕΙΦ) ανά 

φορζα πολιτικισ, 

κακϊσ και πιλοτικι 

ηότοι ηοσ έργοσ 

Διζαγωγή 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΦΤΛΩΝ  

Αποηελέζμαηα ηος έπγος «Εξειδίκεςζη ηος 

ππόηςπος ςζηήμαηορ Ένηαξηρ ηηρ Ιζόηηηαρ 

ηων Φύλων (.Ε.Ι.Φ.) ζε Πεπιθέπειερ και 

Δήμοςρ ηηρ Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ 

Αηηικήρ»  
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Η υποςτιριξθ των 

Περιφερειϊν και των Διμων, 

ϊςτε να εντάξουν ουςιαςτικά 

και ενεργά πολιτικζσ 

ιςότθτασ των φφλων ςτο 

πρόγραμμά τουσ και ςτισ 

δράςεισ τουσ, με 

ςυςτθματικό και 

οργανωμζνο τρόπο, τόςο 

ςτθν εςωτερικι τουσ 

οργάνωςθ όςο και ςτο 

ςχεδιαςμό/υλοποίθςθ των 

πολιτικϊν τουσ, προκειμζνου 

να μεγιςτοποιιςουν τθν 

παροχι υπθρεςιϊν τουσ 

προσ τουσ/τισ 

ωφελοφμενουσ/εσ πολίτεσ. 

Η δθμιουργία ςχετικϊν 

μεκοδολογιϊν και 

εργαλείων, όπωσ επίςθσ και 

θ ανάπτυξθ ενεργειϊν, θ 

εφαρμογι και θ αξιολόγθςι 

τουσ, με ςκοπό τθν 

αποτελεςματικότερθ ζνταξθ 

τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτισ 

πολιτικζσ (gender 

mainstreaming) τθσ 

Περιφερειακισ και Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ . 



 

Δργαζίες ηοσ σμβούλοσ  
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Αποηελέζμαηα ηος έπγος «Εξειδίκεςζη ηος ππόηςπος ςζηήμαηορ Ένηαξηρ ηηρ Ιζόηηηαρ 

ηων Φύλων (.Ε.Ι.Φ.) ζε Πεπιθέπειερ και Δήμοςρ ηηρ Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ 

 

Αναπτφχκθκαν αναλυτικά: 

 Τρεισ  (3) προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ για 

τον κάκε φορζα και  

 Μία (1) «οριηόντια» παρζμβαςθσ που αγγίηει 

τισ ανάγκεσ όλων των φορζων – «Ανάπτυξθ 

ολοκλθρωμζνου μθχανιςμοφσ ςυλλογισ και 

αξιολόγθςθσ ςτοιχείων ενςωμάτωςθσ τθσ 

ιςότθτασ των φφλων ςτθ λειτουργία του 

Διμου / Περιφζρειασ» 

 

Επιπρόςκετα, παρατζκθκαν , ενδεικτικά, οριςμζνοι 

δείκτεσ εκροϊν και αποτελεςμάτων με βάςθ τθν 

οπτικι του φφλου ανά φορζα και ανά προτεινόμενθ 

παρζμβαςθ και άξονα προτεραιότθτασ για τθν 

καλφτερθ παρακολοφκθςθ των δράςεων.  

Οι εργαςίεσ του Συμβοφλου Αναπτφχκθκαν ςε 4 πακζτα εργαςίασ και ζνα οριηόντιο ςτάδιο διοίκθςθσ ζργου. Ιδιαίτερο 
ρόλο διαδραμάτιςε το Πακζτο Εργαςίασ 3 όπου θ ανάπτυξθ των προτεινόμενων παρεμβάςεων ςτθρίχκθκε ςτθ 
μεκοδολογία που περιγράφεται ςτουσ Οδθγοφσ Εφαρμογισ του Πρότυπου ΣΕΙΦ, κακϊσ και ςτο υποςτθρικτικό υλικό και 
τισ μελζτεσ που ζχει ςχεδιάςει θ Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ των Φφλων . 
 
Ειδικότερα, ο προςδιοριςμόσ και θ εξειδίκευςθ των προτεινόμενων παρεμβάςεων αναπτφχκθκαν με βάςθ τα 
αποτελζςματα τθσ μελζτθσ καταγραφισ και αποτίμθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτο εςωτερικό και εξωτερικό 
περιβάλλον που υλοποιικθκε από τον Ανάδοχο για τισ ανάγκεσ του ζργου. 
 



Η προςπάκεια των Διμων και τθσ Περιφζρειασ για τθν ενίςχυςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ΔΕΝ πρζπει 

να ςταματιςει με τθ λιξθ του Ζργου. Αντίκετα, οι Διμοι παρά τα οικονομικά προβλήματα που 

αντιμετωπίηουν κα πρζπει να καταλάβουν ότι θ ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου (gender 

mainstreaming) ζχει πολλαπλά –κοινωνικά και αναπτυξιακά- οφζλθ. 
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Δνδεικηικές Γράζεις μπορούν να αναπηστθούν τωρίς κόζηος  

 Δθμιουργία ειδικοφ χϊρου ςτθν 
ιςτοςελίδα του Διμου για τθν 
παροχι ενθμζρωςθσ ςε κζματα 
ιςότθτασ των Φφλων. 

 Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων ςε 
κζματα ιςότθτασ με αφορμι 
Παγκόςμιεσ Ημζρεσ (π.χ. 8 

Μαρτίου «Παγκόςμια Ημζρα 
τθσ Γυναίκασ», 25 Νοεμβρίου 
«Παγκόςμια Ημζρα για τθν 
Εξάλειψθ τθσ Βίασ κατά των 
Γυναικϊν», 25 Οκτωβρίου 
«Παγκόςμια Ημζρα κατά του 
Καρκίνου του Μαςτοφ» κ.λπ.). 

 Καταγραφι και ςτενι 
ςυνεργαςία με ΜΚΟ και 
γυναικείουσ ςυνεταιριςμοφσ 
τθσ περιοχισ που 
δραςτθριοποιοφνται ςε κζματα 
Ιςότθτασ των Φφλων για τθ 
ςυνδιοργάνωςθ εκδθλϊςεων 
και τθν πραγματοποίθςθ 
δράςεων  

 Ζκδοςθ Δελτίων Τφπου ςε τα-
κτικι βάςθ για Θζματα που 
ςχετίηονται με τθν Ιςότθτα των 
Φφλων  

 Θζςπιςθ βραβείου ιςότθτασ, 
ςτο πλαίςιο τθσ Κοινωνικισ Ε-
ταιρικισ Ευκφνθσ, για επιχειρι-
ςεισ του Διμου που εντάςςουν 
τθ διάςταςθ του φφλου ςτισ 
δραςτθριότθτζσ τουσ. 

 Προςανατολιςμόσ των δθμοτι-
κϊν ιατρείων, όπου υπάρχουν, 
ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αντιμετϊ-
πιςθσ των προβλθμάτων των 
γυναικϊν ςε εξειδικευμζνο επί-
πεδο και ανάπτυξθ τακτικϊν 
προγραμμάτων προλθπτικισ 
ιατρικισ για τισ γυναίκεσ.  

 Κακιζρωςθ πολιτιςτικοφ φεςτι-
βάλ για τθν ανάδειξθ γυναικϊν 
καλλιτεχνϊν ι ζνταξθ ςχετικισ 
Ενότθτασ ςε φεςτιβάλ που ιδθ 
πραγματοποιεί ο κάκε Διμοσ  



 

Τποσργείο Δζωηερικών  

Γενική Γραμμαηεία Ιζόηηηας ηων Φύλων  

Δπιηελική Γομή ΔΠΑ ηοσ Τποσργείοσ 

Δζωηερικών και Γιοικηηικής 

Αναζσγκρόηηζης .-Σομέας Δζωηερικών  

Λεωθόπορ Κηθιζίαρ 296 & 

Ναςαπίνος 40 

15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 

Σηλ. 210-6729040 

Φαξ: 210-6729043 

www.diadikasia.gr  

e-mail: info@diadikasia.gr   

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Δ.  

Κοπαή 4, 10559 Αθήνα  

Σηλ: 213 150 1451 

Φαξ: 213 150 1491 

www.eyeisotita.gr, 

www.isotita.gr  


