
   
 

Με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης 

 

Αθήνα | 27.02.2015                                                                 

 
Deliverable_Π.3.2 

 

 

 

Π.3.2 
Εκτίμηση/υπολογισμός των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών  

(Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου, Ευρωπαϊκή Ένωση), και προτάσεις επιπλέον 
δεικτών (ποσοτικών και ποιοτικών), έτσι όπως πιθανά προκύψουν από τα 

χαρακτηριστικά του φαινομένου στην Ελλάδα 
 

 

Υποέργο «Εκπόνηση Μελετών, Ερευνών και Εθνικών Εκθέσεων για την υποστήριξη 
της λειτουργίας του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των 
Φύλων» - ΤΜΗΜΑ 4: ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ, του Έργου-Σημαία «Οργάνωση υπηρεσιών για την 
ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το 
εύρος της δημόσιας δράσης» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» 
 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή 
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΕΥΕ/ΓΓΙΦ) 

 

 

Επωνυμία: ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. 

Διακριτικός Τίτλος: Evolution Projects Plus 

Νομική Μορφή: Ομόρρυθμη Εταιρεία 

Διεύθυνση: Βοσπόρου 32, 16777, Ελληνικό 

Τηλέφωνα: 210-9922160 

Αριθμός Τηλεομοιοτυπίας: 210-9922148 

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: info@evolutionprojects.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.evolutionprojects.gr 

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Α. Μιχόπουλος 

Α.Φ.Μ. 998929145 

Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης - Αργυρούπολης 
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Π.3.2. Έκθεση εκτίμησης  

 

1. Εισαγωγή 

Η εν λόγω έκθεση αφορά την εκτίμηση των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών 

βάσει του Προγράμματος της Δράσης του Πεκίνου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

προτάσεις επιπλέον δεικτών (ποσοτικών και ποιοτικών), έτσι όπως προκύπτουν από 

τα χαρακτηριστικά του φαινομένου στην Ελλάδα. 

Η ιστορική Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ, το 1995, στο Πεκίνο, που αποτέλεσε 

ορόσημο για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την ισότητα των 

φύλων. Στο Πεκίνο υιοθετήθηκε για πρώτη φορά  «Πλατφόρμα Δράσης», με δώδεκα 

θεματικές ενότητες,  με συγκεκριμένους στόχους και δύο καινοτόμες στρατηγικές 

για: 1. την ενδυνάμωση των γυναικών 2. την προώθηση της ισότητας των φύλων σε 

όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming). 

 

2. Προτεραιότητες 2020 

Το 2010 αποτέλεσε για τις γυναίκες σημαντικό σταθμό, αλλά και αφετηρία για την 

επόμενη 10ετία. Οι προτεραιότητες μέχρι το 2020, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν: 

 Ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων (50/50), σε όλες τις πολιτικές και σε 

κάθε επίπεδο λήψης αποφάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στον οικονομικό και 

περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την κοινωνική ανάπτυξη.  

 Κατάργηση των διαιρέσεων και των διακρίσεων της αγοράς εργασίας. Μέτρα 

για την εξισορρόπηση της δημόσιας με την ιδιωτική ζωή.  

 Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που ενισχύει τη θέση των γυναικών στην 

αμειβόμενη εργασία, που συμβάλλει στην οικονομική τους ανεξαρτησία, που 

κλείνει το χάσμα αμοιβών και εισοδημάτων, που φροντίζει για την ευημερία 

των παιδιών και  τη διαπαιδαγώγησή τους μέσω ποιοτικών προγραμμάτων 
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φροντίδας και εκπαίδευσης, που δημιουργεί υποδομές για υπερήλικες και 

άτομα με αναπηρίες.  

 Εξάλειψη της βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών και παιδιών.  

 Κοινωνική προστασία για τις γυναίκες με αναπηρία, τις μετανάστριες, 

πρόσφυγες και γυναίκες ρομά. Η πολυπολιτισμικότητα και ο σεβασμός στη 

διαφορετικότητα σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελεί το άλλοθι για 

την καταπίεση των γυναικών.  

 Ένταξη περισσότερων ανδρών στην προσπάθεια που καταβάλλεται. 

Αναντίρρητα, η ισότητα των φύλων είναι και δική τους υπόθεση. 

 Ίση οικονομική ανεξαρτησία.  

 Ίση αμοιβή για ίση εργασία και εργασία ίσης αξίας. 

  Ισότητα στη  λήψη αποφάσεων. 

 Προστασία της αξιοπρέπειας, της ακεραιότητας και εξάλειψη της έμφυλης 

βίας. 

 Ισότητα των φύλων πέραν των συνόρων της Ε.Ε. – στις σχέσεις με τρίτες 

χώρες.    

 

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 

 

 

 

Μιχόπουλος Ιωάννης, PhD 
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