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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΓΙΦ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑ, ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΓΙΦ ΜΕ ΘΕΜΑ:  
«Η πρόοδος της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας στους δήμους ως 

προϋπόθεση για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών» 
Αθήνα, 26/2/2019 

 

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,  

 

σας καλωσορίζω στην ημερίδα μας και εύχομαι οι εισηγήσεις της να μας 

οδηγήσουν εγγύτερα στην πρόοδο της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας στους 

Δήμους, την οποία και ορίζουμε ως βασική συνιστώσα για την εξάλειψη της βίας 

κατά των γυναικών.  

Η θεματική της σημερινής ημερίδας συνδέει δύο τομείς, στους οποίους η 

ΓΓΙΦ αποδίδει με το έργο της ιδιαίτερη  βαρύτητα. Διότι, τόσο η εφαρμογή της 

ισότητας στην Αυτοδιοίκηση, όσο και η εξάλειψη της έμφυλης βίας, αποτελούν, 

πρωτίστως, αυτοτελείς άξονες προτεραιότητας στο Εθνικό μας Σχέδιο Για την 

Ισότητα των Φύλων της περιόδου 2016-2020. 

Πέραν αυτού, το σύνολο των πολιτικών και των δράσεών μας και για τις δύο 

συγκεκριμένες θεματικές αποτιμάται ως πλούσιο, περιεκτικό και διαρκώς 

εμπλουτισμένο.  

Εκκινώντας, λοιπόν, από αυτές τις γενικές παραδοχές, θα ήθελα να σταθώ σε 

ορισμένες επιμέρους πρωτοβουλίες μας υπέρ της συγκεκριμένης προόδου.   

 

 Κατ’ αρχάς, πετύχαμε την αύξηση της ποσόστωσης φύλου τουλάχιστον κατά 

40% στα περιφερειακά και δημοτικά ψηφοδέλτια, που είναι πια νόμος του 

κράτους με την μεταρρύθμιση του Κλεισθένη και είναι σαφές ότι από τη 

μεταρρύθμιση αυτή, αναμένεται πράγματι να εκλεγούν περισσότερες 

γυναίκες.  

 

 Επιπλέον και ενόψει των επικείμενων εκλογών και της ανάγκης για τη 

μέγιστη δυνατή συμμετοχή των γυναικών σε αυτές, έχουμε ετοιμάσει και 

ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό (e-υλικό) για την ενθάρρυνση της 

γυναικείας συμμετοχής στην πολιτική, στα ψηφοδέλτια, αλλά και στην 

εκλογή τους στις Διοικήσεις. 

 

Στόχος μας είναι, μαζί με την ευρύτερη εκλογική εκστρατεία, να συμβάλλουμε στη 

μέγιστη εκλογή γυναικών, φτάνοντας η/και ξεπερνώντας ακόμη και το 40%. 

 

 Περαιτέρω, με το νέο υπό ψήφιση Νομοσχέδιο «για την ουσιαστική ισότητα 

των φύλων και την καταπολέμηση τη έμφυλης βίας», το ποσοστό αυτό θα 

επεκταθεί και στα ψηφοδέλτια των Βουλευτικών εκλογών και μάλιστα ανά 

εκλογική περιφέρεια εν αντιθέσει με το σύνολο της επικράτειας, που ίσχυε 

μέχρι σήμερα.  
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 Επίσης, με το νέο νομοσχέδιο, τροποποιούμε το άρθρο 282 του ν.3852/2010 

και δίνουμε τη δυνατότητα στην ΚΕΔΕ και στην ΕΝΠΕ να λειτουργήσουν 

Αυτοτελή Γραφεία Ισότητας με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και προσωπικό, 

τουλάχιστον με δυο υπαλλήλους των Δήμων και των Περιφερειών το καθένα 

αντίστοιχα. 

 Παράλληλα, θεσμοθετούμε την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας με 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες και μέλη, της οποίας η λειτουργία, ο τρόπος 

επιλογής των μελών της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

οργάνωση και λειτουργία της καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου. 

 Ακόμη, αναβαθμίζουμε την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας ως προς τη 

σύνθεση και τις αρμοδιότητές της και συγκροτούμε σε κάθε Περιφέρεια 

Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας που υπάγεται στον/στην Περιφερειάρχη με 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες και δύο τουλάχιστον υπαλλήλους.  

 

 Επίσης, όσον αφορά τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, 

θεσπίζεται κύρωση περί μη νόμιμης συγκρότησής τους, όταν δεν τηρείται το 

οριζόμενο ποσοστό. 

 

 Πέραν αυτών, η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την ποσόστωση 

του φύλου στα συλλογικά όργανα του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. 

και των Ν.Π.Ι.Δ. της ΓΓΙΦ,  συνεχίζει να συμβάλλει στην τήρηση της 

ποσόστωσης, αλλά και την παρακολούθησή της από τη ΓΓΙΦ. 

 

Πρόκειται για μία εύχρηστη ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία καθοδηγεί τα όργανα 

της Διοίκησης στη συγκρότηση και καταχώρηση των συσταθέντων ή υπό σύσταση 

συλλογικών οργάνων και διευκολύνει τόσο την  τήρηση της ποσόστωσης όσο και 

την παρακολούθησή της από τη ΓΓΙΦ. 

 

Φίλες και φίλοι,  

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε στη ΓΓΙΦ, ορίσαμε γυναίκες 

εκπροσώπους σε όλες τις ΠΕΠΙΣ, με τις οποίες συνεργαζόμαστε και  εξετάζουμε 

λεπτομερώς όλα τα ζητήματα  που προκύπτουν για τα θέματα ισότητας και τις 

λειτουργίες των δομών τους σε κάθε περιοχή.  

Την προηγούμενη περίοδο κερδίσαμε όμως και  ένα στοίχημα.  

Να μη κλείσουν οι δομές του εθνικού πανελλαδικού δικτύου για την προστασία 

των γυναικών που είναι θύματα έμφυλης βίας ή  και πολλαπλών διακρίσεων.  
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Έτσι, αφού πρώτα εξασφαλίσαμε, με τις συνεχείς παρατάσεις του έργου,  

την  τριετή χρηματοδότηση μέχρι το 2020 για τη συνέχιση της λειτουργίας της 

Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900, των Συμβουλευτικών  Κέντρων  και των  Ξενώνων  

Φιλοξενίας σε όλη τη χώρα, υπερβαίνοντας τις οικονομικές δυσκολίες, σήμερα με 

ειδικό άρθρο στο νέο νομοσχέδιο, μονιμοποιούμε όλες τις δομές. Άλλωστε έχει γίνει 

πλέον αναμφίβολη η ανάγκη ύπαρξης τους στους διάφορους δήμους της χώρας.  

Επιπλέον, επεκτείναμε το πεδίο των ωφελούμενων γυναικών και 

εμπλουτίσαμε τις υπηρεσίες των δομών μας με τη συμβουλευτική εργασίας. Και, 

βέβαια, παρακολουθούμε καθημερινά τα προβλήματα που προκύπτουν, ώστε, 

μέσω και της συνεργασίας μας με το ΚΕΘΙ και τους Δήμους, να επιλύονται το 

συντομότερο δυνατό.  

 Ακόμη, διευρύνουμε την Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα 

των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, στοχεύοντας στην υπογραφή της από 

όλους τους Δήμους της χώρας μας.  

Κυρίως, όμως, η βασική μας μέριμνα είναι να τηρούνται οι δεσμεύσεις  που 

απορρέουν από αυτή και οι οποίες λειτουργούν υπέρ της ισότητας των φύλων. Κι 

αυτό, επειδή, σε ορισμένες  περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Χάρτα, παρά το γεγονός ότι 

συνιστά το βασικό εργαλείο άσκησης πολιτικών ισότητας σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, δεν συνοδεύεται από την ανάληψη των δράσεων που 

προβλέπονται  στον σχετικό Οδηγό Εφαρμογής. Υπ’ αυτό το πρίσμα, συνιστά απλώς 

μια συμβολική δέσμευση των Δημοτικών Αρχών και στερείται των απαραίτητων 

δράσεων.  

 

 Συν τοις άλλης, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μηχανισμού-Δομής 

Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων της ΓΓΙΦ («Παρατηρητήριο»), η 

ΓΓΙΦ συντάσσει Ετήσιες Εκθέσεις για την παρακολούθηση της εφαρμογής 

των πολιτικών ισότητας σε όλο το πλέγμα της δημόσιας δράσης. 

Γι’  αυτό το πλαίσιο και ειδικότερα σε ό, τι αφορά τον παραπάνω προβληματισμό 

που έθιξα σχετικά με την απουσία υλοποίησης των δεσμεύσεων που απορρέουν 

από την Ευρωπαϊκή Χάρτα, θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε αναλυτικά 

κατά τη διάρκεια της ημερίδας, μέσα από εστιασμένη επί της θεματικής εισήγηση.  

 

 Επιπλέον, είμαι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η 

ΓΓΙΦ σχεδίασε και θα υλοποιήσει το πρόγραμμα «Ενίσχυση των Επιτελικών 

Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με στόχο την 

συστηματική εφαρμογή της ενσωμάτωσης της οπτικής του φύλου στις 

πολιτικές σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού», η απόφαση 

ένταξης του οποίου εκδόθηκε μόλις χθες. 

  

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει : 
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Α) Δράσεις ευαισθητοποίησης στις τοπικές κοινωνίες για  την ενίσχυση της 

συμμετοχής των γυναικών στη διεκδίκηση της πολιτικής εξουσίας και την 

ενθάρρυνση των ψηφοφόρων να στηρίξουν τις υποψήφιες αιρετές γυναίκες στις 

εκλογικές διαδικασίες. 

Β) Δημιουργία Γραφείου Υποστήριξης (helpdesk) Ισότητας  στην ΓΓΙΦ,  στελεχωμένο 

από 3 άτομα, για θέματα που αφορούν στην ενσωμάτωση της Ισότητας των Φύλων 

στη δημόσια πολιτική.  

  Ειδικότερα, επιδιώκεται η εδραίωση σταθερής συνεργασίας μεταξύ της ΓΓΙΦ 

και του δικτύου Δήμων και Περιφερειών που έχουν ήδη υπογράψει την Ευρωπαϊκή 

Χάρτα, έχουν συστήσει Δ.ΕΠ.ΙΣ/Π.ΕΠ.ΙΣ και έχουν συγκροτήσει σχετική Υπηρεσιακή 

Μονάδα «Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων», 

καθώς και με τους Δήμους που πρόκειται να υπογράψουν τη Χάρτα στη διάρκεια 

υλοποίησης της Πράξης. 

Μεταξύ των καθηκόντων των στελεχών του helpdesk Ισότητας είναι και η 

πραγματοποίηση τεχνικών συσκέψεων (τρεις  ανά Περιφέρεια) με στόχο την 

παροχή τεχνογνωσίας για την προώθηση των θεμάτων Ισότητας (τοπικά και 

περιφερειακά Σχέδια Ισότητας, εφαρμογή Ευρωπαϊκής Χάρτας, κλπ.). 

 

Περισσότερα για το έργο θα ακούσετε στην εισήγηση της κυρίας Λουκίδου 

και κυρίας Γεωργουλέα, καθώς σχεδιάστηκε με βάση τα αποτελέσματα της Μελέτης 

για την εφαρμογή των πολιτικών ισότητας στους Δήμους. 

 

Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν ένα μικρό μόνο και εστιασμένο δείγμα 

από το σύνολο του έργου μας για την εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων και την 

καθιέρωση και εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας στην πράξη σε όλα τα πεδία του 

βίου μας.  

 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω ότι:  

 

«Η εφαρμογή των πολιτικών ισότητας στους Δήμους, τόσο ως προϋπόθεση 

για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, όσο και ως παράμετρος εξυγίανσης 

των έμφυλων ανισοτήτων, δύναται να συμπράξει στην ευρύτερη αποκατάσταση 

των δυσλειτουργιών της Αυτοδιοίκησης. Για τον λόγο αυτό, θα συνεχίσουμε να 

διευρύνουμε τη σταθερή μας συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, 

εμπλουτίζοντας τον αγώνα μας για τη διεκδίκηση της συμμετοχής των γυναικών 

στην Αυτοδιοίκηση χωρίς βία, έμφυλες ή/και πολλαπλές διακρίσεις. Αλλά με 

ισότητα και δικαιοσύνη». 

 

 


