
 1 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η αναγνώριση του έργου της ΓΓΙΦ από τον ΟΗΕ  
και η διεθνής προβολή της Ελλάδας 

 
Για ακόμα μία φορά το έργο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας 

εξασφάλισε την αναγνώριση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πιο συγκεκριμένα, η 61η 
Σύνοδος της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Καθεστώς των Γυναικών, η οποία θα διεξαχθεί 
στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη το διάστημα 13-24 Μαρτίου 2017, θα εξετάσει, 
μεταξύ άλλων, τις προκλήσεις και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον πλανήτη αναφορικά 
με την εφαρμογή των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Η 
συγκεκριμένη θεματική της Συνόδου εμπίπτει στη διαδικασία παρακολούθησης της 
εφαρμογής των Συμπερασμάτων της 58ης Συνόδου της Επιτροπής με το ίδιο θέμα.  
  

Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εκπόνησε 
σχετική Έκθεση, η οποία θα αποτελέσει το κείμενο βάσης των διαβουλεύσεων και των 
εργασιών τον προσεχή Μάρτιο στον Ο.Η.Ε. Η Έκθεση, η οποία έχει κυκλοφορήσει στις έξι 
γλώσσες εργασίας των Ηνωμένων Εθνών (αγγλική, γαλλική, ισπανική, ρωσική, αραβική και 
κινέζικη), αποτελείται από 71 παραγράφους και διαρθρώνεται σε πέντε μέρη. Το εν λόγω 
έγγραφο περιλαμβάνει καλές πρακτικές χωρών από όλη την υφήλιο σε σχέση με τις εθνικές 
πολιτικές και δράσεις υπέρ της αναβάθμισης της θέσης του γυναικείου πληθυσμού και της 
ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας.  

 
Ο Ο.Η.Ε. επέλεξε μόλις 36 Κράτη από όλες τις γεωγραφικές περιοχές, μεταξύ των 

οποίων είναι και η Ελλάδα. Ειδικά από την ανεπτυγμένη ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
έχουν συμπεριληφθεί δράσεις από τις εξής χώρες: Αυστρία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, 
Λιθουανία, Πολωνία, Ισπανία και Σουηδία (8 Κράτη-Μέλη σε σύνολο 28). 
 
Οι πολιτικές και οι δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου 
Εσωτερικών αναφέρονται με σαφήνεια σε πέντε διακριτές παραγράφους: 
 
παράγραφος 22: η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στα Κράτη-Μέλη του Ο.Η.Ε., τα οποία 
έχουν θέσει ως εθνική προτεραιότητα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και έχουν 
ξεκινήσει να προσαρμόζουν τις εθνικές πολιτικές ισότητας των φύλων στην «Ατζέντα για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030». 
 
παράγραφος 26: οι εθνικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα εδράζονται 
στην αλληλένδετη σχέση μεταξύ του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης 
για τις Γυναίκες (γνωστό ως «Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου») και των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης. 
 
παράγραφος 52: το Έργο-Σημαία της Γ.Γ.Ι.Φ. με τίτλο «Οργάνωση υπηρεσιών για την 
ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος 
της δημόσιας δράσης» (Παρατηρητήριο) αναγνωρίζεται, μετά από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (σχετικό το από 7-3-2016 έγγραφό μας με θέμα «Θετική αναφορά στη Γ.Γ.Ι.Φ. από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Έκθεση για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην 
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Ε.Ε. (Μάρτιος 2016)»: http://www.isotita.gr/index.php/news/2523), και από τον Ο.Η.Ε. ως 
εθνική καλή πρακτική στον τομέα της συλλογής, ανάλυσης, επεξεργασίας και διάχυσης 
στατιστικών δεδομένων και δεικτών που σχετίζονται με τις πολιτικές ισότητας των δύο 
φύλων στα δώδεκα θεματικά πεδία του Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου. 
 
παράγραφος 56: το μέτρο της ποσόστωσης υπέρ της συμμετοχής των γυναικών στην 
πολιτική (εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές), αν και προς το παρόν μόνο στις λίστες 
υποψηφίων, αναγνωρίζεται ως θετικό μέτρο για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των 
φύλων στην Ελλάδα 
 
παράγραφος 59: τα προγράμματα ενδυνάμωσης υποψηφίων γυναικών δημοτικών και 
περιφερειακών συμβούλων, τα οποία υλοποιήθηκαν από τη Γ.Γ.Ι.Φ. την Προγραμματική 
Περίοδο 2007-2013 (με παράταση έως την 31-12-2015), καθώς και οι δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την αύξηση της συμμετοχής των Ελληνίδων στον 
στίβο της πολιτικής, όπως και τα σχετικά προγράμματα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα 
Ισότητας (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών) για τις γυναίκες στην 
πολιτική έχουν εξασφαλίσει θετικό πρόσημο από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. 
 

Συμπερασματικά, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εργάζεται με 
μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο  και αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της 
ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. 

 
Είναι άκρως ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι προσπάθειες και το έργο της Γ.Γ.Ι.Φ. 

σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο αναγνωρίζονται προς όφελος όχι μόνο της δημόσιας 
διοίκησης αλλά και της ίδιας της Ελλάδας σε καιρούς έντονης αμφισβήτησης (το έγγραφο 
του Ο.Η.Ε. δεν αναφέρει «Γ.Γ.Ι.Φ.» αλλά «Ελλάδα/Greece»). 
 
 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος του επίσημου 
εγγράφου από τον ιστότοπο του Ο.Η.Ε.:  
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2017/4 . 
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