
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την  Τρίτη  29  Σεπτεμβρίου  η  Γενική  Γραμματεία  Ισότητας  των  Φύλων,
πραγματοποίησε  Ημερίδα  για  τη  διάχυση  των  αποτελεσμάτων  του  Έργου-Σημαία
«Οργάνωση  Υπηρεσιών  για  την  ενσωμάτωση,  παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  των
πολιτικών  ισότητας  σε  όλο  το  εύρος  της  δημόσιας  δράσης  (Παρατηρητήριο)»,  στο
Ξενοδοχείο Τιτάνια. 

Σκοπός του έργου είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας,
η αξιολόγηση  και ο σχεδιασμός πολιτικών σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης μέσω της
ανάπτυξης και λειτουργίας εξειδικευμένων εργαλείων (εφαρμογών, στατιστικών, μελετών),
καθώς και η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την παραγωγή πολιτικών, ώστε να
αντιμετωπίζονται  τα αναδυόμενα ζητήματα του φύλου στη δημόσια και ιδιωτική ζωή. 

Στην  ημερίδα  παρευρέθηκε  ο  Υφυπουργός  Εσωτερικών  και  Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Γιάννης Μπαλάφας, ο οποίος  στον χαιρετισμό του τόνισε ότι πρέπει να
ενθαρρύνουμε τον επιστημονικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό των δράσεων για τις πολιτικές
της Ισότητας. 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, μέσα από τον δικό
της  χαιρετισμό, παρουσίασε το έργο της Γενικής Γραμματείας, το διάστημα των τελευταίων
8 μηνών αλλά και τις πρωτοβουλίες για τις δράσεις του επόμενου διαστήματος, με σκοπό
την οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα μέτρα και τις πολιτικές που
θεσμοθετούνται και εφαρμόζονται. Τόνισε, επίσης, ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν και
την επόμενη προγραμματική περίοδο οι δομές που υπάρχουν σε όλη την επικράτεια και
προσφέρουν  βοήθεια  σε  γυναίκες  που  έχουν  υποστεί  οποιαδήποτε  μορφή  βίας.  Ήδη
προχωράει η διαδικασία της συνέχισης και αναβάθμισης και των 61 υποστηρικτικών δομών
(Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες και η γραμμή SOS 15900).  Άμεσα θα κατατεθεί στη Βουλή
η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τη συνέχιση των συμβάσεων των εργαζομένων σε
αυτές τις υποστηρικτικές δομές. 

Επίσης στην ημερίδα,  συζητήθηκαν οι τομείς της Υγείας και της Απασχόλησης και
παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα αποτελέσματα των ερευνών και των τεχνικών συναντήσεων,
που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου. Το  αντίστοιχο υλικό θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ. Ακολούθησε συζήτηση και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις από το
κοινό.
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