
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 
Η συμβολή της ΓΓΙΦ στην Αυτοδιοίκηση 

 
Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συμμετείχε στη 

συνάντηση διαβούλευσης επί του κειμένου εργασίας «Δράσεις για την ισότητα των φύλων 

στην Π.Ε. Κεντρικού τομέα Αθηνών», που πραγματοποιήθηκε στις 21/12/2016 στο 

Αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. 

Η Γενική Γραμματέας τόνισε εξ΄ αρχής τη βαρύτητα που αποδίδεται στο έργο της 

ΓΓΙΦ για θέματα ισότητας στην Αυτοδιοίκηση και δήλωσε ότι «Βρισκόμαστε σε διαρκή 

επαγρύπνηση και συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, καθώς 

πιστεύουμε ότι από την Αυτοδιοίκηση μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική 

μετατόπιση της ισχύουσας κουλτούρας για τα θέματα ισότητας και να 

περιοριστούν σημαντικά οι έμφυλες ανισότητες σε όλα τα πεδία». 

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε ορισμένες από τις πρόσφατες δράσεις της 

ΓΓΙΦ σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης, όπως: 

 Η υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις 

τοπικές κοινωνίες» από 202 Δήμους της χώρας,  αριθμός που καθιστά την 

Ελλάδα πρωτοποριακή στην Ευρώπη. 

 Ο ορισμός εκπροσώπων στις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας (ΠΕΠΙΣ) και 

στις 13 Περιφέρειες της χώρας από την ΓΓΙΦ και η στενή συνεργασία της με 

τις γυναίκες εκπροσώπους. 

 Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης για τη συνέχιση της απρόσκοπτης 

λειτουργίας όλων δομών για τη βία κατά των γυναικών (Συμβουλευτικά 

Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας) στους Δήμους, όπου υπάρχουν. 

 Η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων της 

περιόδου 2016 – 2020 της ΓΓΙΦ, έργο εθνικής εμβέλειας με έξι άξονες 

προτεραιότητας, που καλύπτουν όλο το φάσμα των ανισοτήτων στην 

κοινωνία μας. 

 Η ολοκλήρωση του Νομοσχεδίου για την ουσιαστική ισότητα των φύλων, το 

οποίο  έχει ήδη κατατεθεί στη νέα πολιτική ηγεσία και δρομολογείται η 

κατάθεσή του προς διαβούλευση και στη συνέχεια στις αρμόδιες Επιτροπές 

της Βουλής. 

 



 

Επίσης, η Γενική Γραμματέας ανακοίνωσε ότι για τη νέα προγραμματική 

περίοδο, η ΓΓΙΦ σχεδιάζει: 

 Τη Συγκρότηση άμισθης Επιτροπής Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας 

των Φύλων, με τη συμμετοχή στελεχών της ΓΓΙΦ, αιρετών γυναικών της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εμπειρογνωμόνων, με στόχο να εξετάσει και να 

προτείνει θεσμικές παρεμβάσεις ενόψει της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη, 

αλλά και να παρακολουθεί τους τρόπους υλοποίησης των έργων ισότητας 

στο χώρο της αυτοδιοίκησης. 

 

 Το νέο έργο για την αυτοδιοίκηση και την προώθηση πολιτικών ισότητας, με 

στόχο την ενίσχυση και ενδυνάμωση των αιρετών και υποψήφιων αιρετών 

γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 

και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα ίσης συμμετοχής 

ανδρών και γυναικών σε θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων, καθώς και 

τη συνέχιση της λειτουργίας των γραφείων Ισότητας της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ.  

 

Τέλος, Γενική Γραμματέας τόνισε ότι «Αποτελεί αρχή μας ότι οι πολιτικές 

για την ισότητα των φύλων που στοχεύουν στην κοινωνικό – οικονομική  

ανάπτυξη και την βέλτιστη χρήση των ανθρωπίνων πόρων, μπορούν να 

συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής». 
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