


ΣΧΕΤ.: Το από 28-12-2017 εμπεριστατωμένο έγγραφό μας με θέμα «Οι 75 δράσεις 
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και 
Οικονομία» το έτος 2017 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών»: 
http://www.isotita.gr/οι-75-δράσεις-της-γενικής-γραμματείας-ισ/ . 
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Σχεδιασμού, 
Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 
υλοποίησε εβδομήντα δράσεις στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το 
έτος 2018 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών. 
 
Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία και υπό την εποπτεία 
του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας 
και τη συμμετοχή των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του κρατικού φορέα 
ισότητας των φύλων. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες δράσεις 
εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας «Αγορά εργασίας και εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020», δεδομένου ότι η δίκαιη οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη έχει ανάγκη από την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, απαλλαγμένη από έμφυλες ανισότητες: http://www.isotita.gr/wp-
content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf . 

 
Ακολουθεί ο αναλυτικός απολογισμός ανά μήνα των εβδομήντα δράσεων της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» για 
το έτος 2018: 
 
Ιανουάριος 2018 
 
1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό στις 11/1/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 12/1/2018 με θέμα το 
θετικό πρόσημο από τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικτυακή δημόσια 
διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών. 
 
– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό 
έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 4959/12-1-
2018). 
 
– Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών απέστειλε στις 12/1/2018 προς τον αρμόδιο 
Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη 
κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της 
Υπηρεσίας μας. 
 
2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό στις 16/1/2018 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της 
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ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της αντιμετώπισης του έμφυλου 
ψηφιακού χάσματος. 
 
– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό 
έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 6747/16-1-
2018). 
 
– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή 
πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων. 
 
3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα «Οι 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικογένεια: ο μετασχηματισμός 
των έμφυλων σχέσεων, ταυτοτήτων και ρόλων, οι προκλήσεις για τη συμφιλίωση 
της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι μονογονεϊκές οικογένειες – Προτάσεις πολιτικής» (Αθήνα, 18/1/2018). 
 
4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 19/1/2018 με βάση τη 
σχετική εισήγηση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος 
παιδιού, σύμφωνα με το ΦΕΚ 57/18-1-2018. 
 
5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό στις 25/1/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 31/1/2018 με θέμα τη 
συμπερίληψη των πολιτικών και δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. στον αγροτικό τομέα στα 
επίσημα κείμενα της 62ης Συνόδου της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Καθεστώς των 
Γυναικών (Νέα Υόρκη, Μάρτιος 2018). 
 
– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό 
έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 13055/25-1-
2018). 
 
6) Συνεργασία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και 
Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Εθνικό 
Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (Αθήνα, 26/1/2018).  
 
7) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης του Τμήματος Παρακολούθησης των 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα πολίτη, με παράλληλη 
κοινοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, με θέμα την 
απαγόρευση διακρίσεων λόγω φύλου και την προστασία της μητρότητας, της 
πατρότητας και της οικογενειακής ζωής (Αθήνα, 31/1/2018). 
 



Φεβρουάριος 2018 
 
8) Συνάντηση εργασίας του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & 
Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Σύλλογο 
Αναπληρωτών/-τριών Εκπαιδευτικών με θέμα το εργασιακό καθεστώς και το 
καθεστώς αδειών των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών (Αθήνα, 2/2/2018). 
 
9) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό στις 6/2/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 8/2/2018 με θέμα τη 
διάκριση από τον Ο.Η.Ε. για τις δραστηριότητες της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της 
ψηφιακής ατζέντας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης ενόψει της 62ης Συνόδου 
CSW (Μάρτιος 2018). 
 
– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό 
έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 
Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου 
εισερχομένου εγγράφου: 20888/7-2-2018). 
 
10) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό στις 12/2/2018 με θέμα την αξιοποίηση από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας της δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ψηφιακή 
ατζέντα στην Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2018. 
 
– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό 
έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 24056/12-2-
2018). 
 
– Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε αυθημερόν 
εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας 
Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το 
οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές 
μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
 
11) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό στις 13/2/2018 με θέμα την προβολή από την ηλεκτρονική εφημερίδα 
του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά» της διεθνούς 
αναγνώρισης του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της ψηφιακής ατζέντας και των 
Μ.Μ.Ε. (ΟΗΕ, CSW62, Μάρτιος 2018). 
 
– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό 
έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 25318/14-2-
2018). 
 
12) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό στις 16/2/2018 με θέμα τα δύο εμπεριστατωμένα άρθρα στον ιστότοπο 



Inside Story για το έμφυλο χάσμα των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα με βάση 
το τεκμηριωτικό υλικό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.  
 
– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό 
έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 27755/16-2-
2018). 
 
13) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 
της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ημερίδα της «Ελληνικής Εταιρείας του Δικαίου της Εργασίας και της 
Κοινωνικής Ασφαλίσεως» με θέμα «Πρόσφατες Νομοθετικές Εξελίξεις στο Εργατικό 
και Ασφαλιστικό Δίκαιο» (Αθήνα, 21/2/2018). 
 
14) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκής & 
Διεθνούς Συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ., την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το 
Υπουργείο Εσωτερικών) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών για την τομεακή 
πολιτική «Γυναίκες και Οικονομία» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (Αθήνα, 22/2/2018). 
 
15) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής 
Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. του 15ου Ενημερωτικού Δελτίου του 
Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων με θέμα «Πληθυσμός στην Ελλάδα – 
Παρατηρήσεις σε σχέση με το φύλο» (Αθήνα, 26/2/2018). 
 
16) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και 
το εξωτερικό στις 26/2/2018 και 27/2/2018 από την ηγεσία της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το 15ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της 
Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη διάσταση του πληθυσμού της Ελλάδας (Φεβρουάριος 2018).  
 
– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό 
έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 
Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου 
εισερχομένου εγγράφου: 31974/26-2-2018). 
 
– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 27/2/2018 στη 
διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
για την Ισότητα των Φύλων. 
 
17) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης 
(Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικασία διαβούλευσης του «Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου 2014-2021» στις θεματικές ενότητες της διοικητικής 
ανασυγκρότησης (Αθήνα, 27/2/2018). 
 



18) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό στις 27/2/2018 με θέμα την υψηλή συμμετοχή του γυναικείου 
πληθυσμού στον κλάδο του τουρισμού εντός και εκτός Ε.Ε. 
 
– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό 
έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 33235/28-2-
2018). 
 
Μάρτιος 2018 
 
19) Εισήγηση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού 
φορέα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στις 2/3/2018 και έκδοση δελτίου 
τύπου στις 7/3/2018 με θέμα απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. σχετικά με την 
απόλυση εγκύων εργαζομένων στο πλαίσιο των ομαδικών απολύσεων. 
 
20) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών ενόψει της Συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης 
& Κοινωνικής Πολιτικής της Ε.Ε. της 15ης Μαρτίου 2018 (Αθήνα, 5/3/2018). 
 
21) Επικοινωνία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με την εταιρεία Vodafone στο πλαίσιο 
της προώθησης της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην εργασία, κατόπιν 
σχετικών οδηγιών της ηγεσίας της ΔιεύθυνσηςΣχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων 
& Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 26/3/2018). 
 
22) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 28/3/2018 με θέμα την 
προβολή από την Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα του έργου 
της Γ.Γ.Ι.Φ. και του ΕΣΔΙΦ 2016-2020 για την επιχειρηματικότητα των γυναικών στη 
χώρα μας, καθώς και τον απολογισμό της δραστηριότητας της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα 
της οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2018. 
 
– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό 
έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 51665/29-3-
2018). 
 
23) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης 
(Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης για τη δημιουργία κοινής ψηφιακής πλατφόρμας συνεργασίας στο 
πλαίσιο της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» 
(Αθήνα, 30/3/2018). 
 



Απρίλιος 2018 
 
24) Αποστολή από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων 
& Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Βουλή των 
Ελλήνων στις 2/4/2018 εμπεριστατωμένης έκθεσης με θέμα το ρόλο των γυναικών 
στην οικονομική ανάπτυξη του πλανήτη για την υποβοήθηση του έργου της 
ελληνικής αντιπροσωπείας στη διάσκεψη του Κοινοβουλευτικού Δικτύου για την 
Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Ουάσιγκτον, 16-
17/4/2018). 
 
– Η Βουλή των Ελλήνων απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο 
Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική 
ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. 
 
25) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 3/4/2018 και έκδοση δελτίου 
τύπου στις 4/4/2018 με θέμα ταεπικαιροποιημένα στοιχεία από την Παγκόσμια 
Τράπεζα για τα νομικά εμπόδια στην επίτευξη της ισότητας των φύλων. 
 
– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό 
έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 54632/3-4-
2018). 
 
– Η Παγκόσμια Τράπεζα απέστειλε στις 6/4/2018 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα 
στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην 
πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ. 
 
26) Παροχή από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 
της Γ.Γ.Ι.Φ. υπηρεσιών νομικής συμβουλευτικής σε πολίτη με θέμα την εναρμόνιση 
οικογενειακού και επαγγελματικού βίου (Αθήνα, 3/4/2018). 
 
27) Συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου με θέμα την εργασιακή 
μεταχείριση γυναικών μετά από άδεια κύησης ή λοχείας (Αθήνα, 4/4/2018). 
 
28) Αποστολή στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης στις 10/4/2018 
εμπεριστατωμένης συνεισφοράς της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, 
Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της 
Γ.Γ.Ι.Φ. για την προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων της Ελλάδας και της Ε.Ε., την οποία συντάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για το έτος 2018. 
 



29) Αποστολή από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον ολλανδικό δημοσιογραφικό 
οργανισμό RTL εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού με θέμα το έμφυλο 
μισθολογικό χάσμα στην Ελλάδα (Αθήνα, 11/4/2018). 
 
– Ο ολλανδικός δημοσιογραφικός οργανισμός RTL απέστειλε αυθημερόν 
ευχαριστήριο μήνυμα στο αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ.Ι.Φ. με παράλληλη κοινοποίηση 
στην ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & 
Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. 
 
30) Επίσημη πρώτη παρουσίαση από την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. της έρευνας-
μελέτης με θέμα «Η ελληνίδα αγρότισσα: αποτύπωση της συμμετοχής, 
προβλήματα, προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής για την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των γυναικών στον αγροτικό τομέα και την ελληνική ύπαιθρο» (Σταμνά 
Μεσολογγίου στις 11/4/2018 και Ζαγορά Πηλίου στις 13/4/2018), η οποία 
εκπονήθηκε από τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων με τη συμβολή του 
Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας 
των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. 
 
Μάιος 2018 
 
31) Ενημέρωση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων 
Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας 
Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με 
θέμα την επιτυχή διαχείριση από τη Γ.Γ.Ι.Φ. της δημόσιας διαβούλευσης του 
Σχεδίου Νόμου περί ουσιαστικής ισότητας των φύλων και καταπολέμησης της 
έμφυλης βίας, καθώς και τη συνοπτική έκθεση για τα βασικά χαρακτηριστικά της 
διαβούλευσης (Αθήνα, 4/5/2018). 
 
– Η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο 
Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία 
και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας. 
 
32) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό στις 7/5/2018 από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας 
Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με 
θέμα την τεχνική συνάντηση δικτύωσης γυναικών επιχειρηματιών της Μεσογείου 
με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βρυξέλλες, 6/6/2018). 
 
– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα 
στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην 
πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας. 
 
– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 8/5/2018 στη διαδικτυακή 
πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 



των Φύλων (EIGE). Το EIGE εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τη Γ.Γ.Ι.Φ. και 
επέλεξε να αναρτήσει τη δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. στο λογαριασμό του στο twitter, 
δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 
 
33) Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ηγεσία της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την έμφυλη διάσταση της «Ετήσιας Έκθεσης 
Επιχειρηματικότητας 2016-2017» του Ινστιτούτου Οικονομικών & Βιομηχανικών 
Ερευνών – ΙΟΒΕ (Αθήνα, 9/5/2018). 
 
– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 10/5/2018 στη 
διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
για την Ισότητα των Φύλων. 
 
34) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης 
Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας & Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των 
Ελλήνων με θέμα «Γυναικεία Εργασία – Γυναικεία Ανεργία» (Αθήνα, 24/5/2018). 
 
35) Συμμετοχή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και 
Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και των Τμημάτων 
«Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, 
Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. στο 
επιμορφωτικό σεμινάριο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Βρετανικού Συμβουλίου με θέμα «Κοινωνική και 
Αλληλέγγυα Οικονομία» (Αθήνα, 24-25/5/2018). 
 
Ιούνιος 2018 
 
36) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από την ηγεσία της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την ταυτότητα της κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας (Αθήνα, 1/6/2018). 
 
37) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από την ηγεσία της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 19/6/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 
25/6/2018 με θέμα τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ισότητας των φύλων στη 
Διάσκεψη των επτά πιο ισχυρών οικονομιών του πλανήτη (Charlevoix, Καναδάς, 8-9 
Ιουνίου 2018). 
 
– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό 
έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών 
Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 101295/19-
6-2018). 
 



38) Ορισμός εκπροσώπων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην Επιτροπή 
του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Εθνική Συμμαχία για τις 
Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» με τη συνδρομή του Τμήματος 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 
της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 22/6/2018). 
 
Ιούλιος 2018 
 
39) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση των μελών του δημόσιου 
τομέα της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» 
(Αθήνα, 23/7/2018). 
 
40) Ευχαριστήρια επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας 
Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το 
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού στις 27/7/2018 για την 
αποστολή στον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων των αντιγράφων των Ετήσιων 
Εκθέσεων του Ινστιτούτου με τίτλο «Κοινωνικές Ανισότητες, Κοινωνικά Δικαιώματα 
και Κοινωνική Πολιτική» (2018) και «Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα» (2017). 
 
Αύγουστος 2018 
 
41) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής 
Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. του 17ου Ενημερωτικού Δελτίου του 
Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων με θέμα «Εκθήλυνση της Φτώχειας» (Αθήνα, 
6/8/2018). 
 
– Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στο Γραφείο 
Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 7/8/2018. 
 
42) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 8/8/2018 με θέμα την 
εξαιρετική επιτυχία του 17ου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου Ισότητας 
των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη διάσταση της φτώχειας (Αύγουστος 2018).  
 
– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό 
έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 
Γενικών Γραμματειών του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 
134127/8-8-2018). 
 
Σεπτέμβριος 2018 
 
43) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω skype στη συνάντηση εργασίας 
των συμμετεχόντων φορέων-δικαιούχων του Έργου με τίτλο «Πιλοτικές εμπειρίες 
με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς» 



στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία 
«Ορίζοντας 2020» (Αθήνα, 3/9/2018). 
 
44) Υποβολή από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού 
φορέα ισότητας των φύλων ενημερωτικής έκθεσης για το Έργο με τίτλο «Πιλοτικές 
εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς 
οργανισμούς», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου της 
Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Αθήνα, 6/9/2018). 
 
45) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης με θέμα το 17ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου 
Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη διάσταση της φτώχειας (Αθήνα, 
7/9/2018). 
 
– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 7/9/2018 στη διαδικτυακή 
πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων. 
 
46) Υποβολή πρότασης δράσης από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων 
& Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο πλαίσιο της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές 
Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Αθήνα, 11/9/2018). 
 
47) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
περί έμφυλης διάστασης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και πρόσβασης 
του γυναικείου πληθυσμού σε δημόσιες υπηρεσίες (Αθήνα, 14/9/2018). 
 
48) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκδήλωση εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης με τίτλο «1ο Beyond CSR Impact Forum», κατόπιν των από 
13/9/2018 σχετικών ενεργειών της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, 
Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της 
Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 25/9/2018). 
 
– Η διοργανώτρια αρχή της εκδήλωσης απέστειλε στις 18/9/2018 ευχαριστήριο 
μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. με παράλληλη κοινοποίηση στην 
πολιτική ηγεσία και στην αρμόδια οργανική μονάδα της Υπηρεσίας μας. 
 
Οκτώβριος 2018 
 
49) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το Σχέδιο Ισότητας των Φύλων για τη Γ.Γ.Ι.Φ. και την 



Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Συγχρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «Πιλοτικές εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση 
της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς», το οποίο εντάσσεται 
στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 
2020» (Αθήνα, 2/10/2018). 
 
50) Δράση ενημέρωσης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & 
Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Γενική Γραμματεία 
Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & 
Ενημέρωσης με θέμα τις πολιτικές και δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των 
φύλων για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών, καθώς και της 
διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία και την 
επιχειρηματικότητα (Αθήνα, 3/10/2018). 
 
51) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 11/10/2018 και έκδοση 
δελτίου τύπου στις 15/10/2018 με θέμα την έμπρακτη στήριξη της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων προς τις αγρότισσες ενόψει της 15ης Οκτωβρίου 
– Διεθνούς Ημέρας για τις Γυναίκες της Υπαίθρου. 
 
– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό 
έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών 
Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 170105/11-
10-2018). 
 
52) Συμμετοχή του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & 
Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και των 
Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας 
των Φύλων» και «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της 
Γ.Γ.Ι.Φ. στην ημερίδα με θέμα «Η Ελληνίδα Αγρότισσα», η οποία διοργανώθηκε από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε συνεργασία με τη Γενική 
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και την Περιφέρεια Αττικής (Αθήνα, 16/10/2018). 
 
53) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 
της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα «Διακρίσεις στον χώρο 
εργασίας για LGBTI άτομα – η ελληνική πραγματικότητα», κατόπιν σχετικής 
πρόσκλησης της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης εκπαίδευσης και 
ενδυνάμωσης “Hellenic Youth Participation” στο πλαίσιο της διεθνούς σύμπραξης 
“FHOFIJ- Facing Homophobia for an inclusive job” (Αθήνα, 17/10/2018). 
 
54) Δράση ενημέρωσης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας 
Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα 
την επικαιροποίηση της εκπροσώπησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των 
Φύλων στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας/Τμήμα Ισότητας των Φύλων (Αθήνα, 
18/10/2018). 



 
55) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 19/10/2018 με θέμα την 
επιτυχή υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την 15η Οκτωβρίου – 
Διεθνή Ημέρα για τις Γυναίκες της Υπαίθρου. 
 
– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό 
έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών 
Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 176116/19-
10-2018). 
 
56) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 29/10/2018 και έκδοση 
δελτίου τύπου στις 31/10/2018 με θέμα τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 
πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την «Ευρωπαϊκή 
Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών για Γυναίκες και Άνδρες 2018». 
 
– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό 
έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών 
Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 181929/29-
10-2018). 
 
Νοέμβριος 2018 
 
57) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των 
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  στις 2/11/2018 με θέμα την επιτυχή 
υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας 
των Αμοιβών για Γυναίκες και Άνδρες 2018. 
 
– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στις 5/11/2018 ευχαριστήριο μήνυμα στον 
αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην 
πολιτική ηγεσία και στις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ. 
 
– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 9/11/2018 στη 
διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
για την Ισότητα των Φύλων. 
 
58) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο τεχνικό εργαστήριο αμοιβαίας 
μάθησης των συμμετεχόντων φορέων-δικαιούχων του Έργου με τίτλο «Πιλοτικές 
εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς 



οργανισμούς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και 
την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Ρώμη, 5-7/11/2018). 
 
59) Διεκπεραίωση από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. ερώτησης κοινοβουλευτικού ελέγχου περί εναρμόνισης 
οικογενειακού και επαγγελματικού βίου (Αθήνα, 16/11/2018). 
 
60) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Συν-διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης 2019 
της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Αθήνα, 
22/11/2018). 
 
61) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & 
Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την εξαμηνιαία 
έκθεση προόδου από τη συμμετοχή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην 
υλοποίηση του Έργου με τίτλο «Πιλοτικές εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της 
ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς» στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 
2020» (Αθήνα, 23/11/2018). 
 
62) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 26/11/2018 με θέμα την 
αξιοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας 
των Αμοιβών για Γυναίκες και Άνδρες 2018» υπέρ των μελών του Εθνικού 
Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών. 
 
– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό 
έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών 
Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 204143/27-
11-2018). 
 
63) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής 
Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εναρκτήρια συνάντηση στην έδρα 
του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. 
έργου με τίτλο «PEGASUS – Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις στην 
Ελλάδα» με Φορέα-Συντονιστή τη Γ.Γ.Ι.Φ. και εταίρους το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Αθήνα, 29/11/2018). 
 
64) Υποβολή από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης πρότασης δράσης στο πλαίσιο συμμετοχής του κρατικού φορέα 
ισότητας των φύλων στην «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την 
Απασχόληση» (Αθήνα, 30/11/2018). 
 



Δεκέμβριος 2018 
 
65) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 3/12/2018 και έκδοση δελτίου 
τύπου στις 4/12/2018 με θέμα τη ρητή αναφορά στη Διακήρυξη της Διάσκεψης 
Ηγετών της Ομάδας των G20 υπέρ της αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών (Αργεντινή 2018). 
 
– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό 
έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών 
Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 208581/3-
12-2018). 
 
– Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO εξέφρασε την ικανοποίησή της για την 
ποιοτική δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο Διευθυντή 
του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 3/12/2018). 
 
66) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής 
Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. του 18ου Ενημερωτικού Σημειώματος του 
Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με θέμα «Η αγάπη 
ως δουλειά» σχετικά με το ποσοστό παιδιών, τα οποίαεξυπηρετούνται από δομές 
φροντίδας ανά ηλικία και διάρκεια φροντίδας (Αθήνα, 5/12/2018). 
 
67) Απόφαση εκπροσώπησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο 
«Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο» του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μέσω του Τμήματος Σχεδιασμού, 
Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. 
(Αθήνα, 20/12/2018). 
 
68) Δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. λόγω συμμετοχής του κρατικού φορέα 
ισότητας των φύλων στην υλοποίηση του Έργου με τίτλο «Πιλοτικές εμπειρίες με 
σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς» στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία 
«Ορίζοντας 2020» (Αθήνα, 20/12/2018). 
 
69) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης με 
θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των 
γυναικών στην Ελλάδα (Αθήνα, 24/12/2018). 
 
70) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 27/12/2018 με θέμα τις 
εβδομήντα δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό 



πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το έτος 2018 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης 
των γυναικών. 
 
Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και 
Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον 
αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(Ατζέντα 2030). 



 


