


Τομείς παρέμβασης:

➢ Έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία

➢ Γυναικεία εργασία

➢ Εναρμόνιση οικογενειακής-

επαγγελματικής/προσωπικής ζωής

➢ Gender Mainstreaming



• Παράταση συγχρηματοδότησης Δικτύου 

Δομών κακοποιημένων γυναικών

• Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Ομάδας 

Διοίκησης Έργου για την εφαρμογή της 

Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

• Δράσεις επιμόρφωσης στελεχών Δικτύου 

Δομών

• Συνεργασία με ΟΑΕΔ

• Δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης

• Δικτύωση με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς

• Ενίσχυση συνεργασιών



• Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

• Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας – ΕΛ.ΑΣ.

• Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία

• Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

• Χαμόγελο του Παιδιού

• Συνεργασία με γυναικείες οργανώσεις



• Συνεχής παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε 

γυναίκες θύματα βίας από το Δίκτυο Δομών

• Βεβαιώσεις μετακίνησης εξυπηρετούμενων 
γυναικών 

• Υποστήριξη στη διαχείριση ιδιαίτερων 
περιστατικών 

• Διενέργεια ιατροδικαστικών εξετάσεων

• Ασφαλή καταλύματα

• Διενέργεια παιδιατρικών εξετάσεων – παροχή 
ψυχολογικής βοήθειας μέσω του 1057



• “Survivor”: πρόληψη και αντιμετώπιση 

έμφυλης βίας στις γυναίκες μετανάστριες 

και πρόσφυγες – δημιουργία 

ενημερωτικού φυλλαδίου για μέτρα 

προστασίας covid

• “Empower”: εντοπισμός, αναγνώριση και 

αντιμετώπιση θυμάτων βίας στον 

προσφυγικό πληθυσμό



• “Pegasus”:

ανάδειξη έμφυλου συνταξιοδοτικού 

χάσματος  

• “Gender Public Debate”:

πρόληψη, αναγνώριση και αντιμετώπιση

έμφυλων διακρίσεων στις δημόσιες συζητήσεις



• Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία 

Εθνικού Συμβουλίου Ισότητας των Φύλων 

/Ε.Σ.Ι.Φ.

• Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας:

/ Π.ΕΠ.ΙΣ. >  7/13

• Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας:

/ Δ.ΕΠ.ΙΣ. > 263/332



Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης για την Ισότητα:

➢ Απαλλαγμένες από τη Βία και τα Στερεότυπα

➢ Ευημερώντας σε μια οικονομία ισότητας

➢ Με οδηγό την ισότητα σε ολόκληρη την 

κοινωνία

➢ Ένταξη της διάστασης του φύλου και 

διατομεακή προοπτική στις πολιτικές της ΕΕ



• Ολοκλήρωση σύστασης Π.ΕΠ.ΙΣ. - Δ.ΕΠ.ΙΣ.

• Συνεργασία με Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

• Πρόγραμμα “SHARE”:

Σήμα Ισότητας

για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων 

ισότητας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων



• Πλατφόρμα #MeToo

• Σύμβαση Κωνσταντινούπολης (ν. 4531/2018)

• Διεθνής Σύμβαση ILO 190

• Αναβάθμιση ΟΠΣ Παρατηρητηρίου Ισότητας

• Επικαιροποίηση εντύπων συλλογής ιστορικού 
εξυπηρετούμενων γυναικών θυμάτων βίας

• Μελέτη για προφίλ θυτών και αξιολόγηση 
θεραπευτικών προγραμμάτων/ανασχεδιασμός

• Δράσεις ευαισθητοποίησης

• Μελέτη μετάβασης σε εθνική χρηματοδότηση



• Γυναικεία επιχειρηματικότητα

• Συμμετοχή των γυναικών στον 

αναπτυξιακό τομέα της πράσινης 

ανάπτυξης 



• «Νταντάδες της Γειτονιάς»:

❖ υποστήριξη και διευκόλυνση γυναικών μητέρων και

κηδεμόνων, προκειμένου μετά την απόκτηση ενός

παιδιού να πετύχουν την πλήρη επανένταξή τους

στην αγορά εργασίας και τη συνέχιση της

επαγγελματικής τους καριέρας και αφετέρου

στη μείωση της αδήλωτης εργασίας μέσω της

ενθάρρυνσης άνεργων, κυρίως, γυναικών, κατόπιν

πιστοποίησης να παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης.

• Θέσπιση άδειας πατρότητας, εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2019/1158



• Οικονομία: Εφαρμογή του Gender Budgeting σε 
φορείςκεντρικής κυβέρνησης

• Αυτοδιοίκηση: συνεργασία με τις Περιφέρειες της 
χώρας για υλοποίηση έργων και δράσεων

• Παιδεία: - σεξουαλική αγωγή σε όλες τις βαθμίδες

- πιλοτικό πρόγραμμα STEM στα σχολεία

• Ψηφιακή επικοινωνία:

- Ψηφιακή πύλη Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας

- Δημιουργία help-desk ισότητας



• EIGE – Δείκτης Ισότητας

➢ κατάταξη με στοιχεία του 2018

• Συγχαρητήρια EIGE 8/2020 και 10/2020

/νομοθετικές πρωτοβουλίες

• Συγχαρητήρια Γ.Γ. Ηνωμένων Εθνών

/65η Σύνοδος Επιτροπής ΟΗΕ

• Η Ελλάδα με καλές πρακτικές:

✓ Νταντάδες της Γειτονιάς

✓ 7ο κ-μ υποχρεωτική ποσόστωση εισηγμένων 

εταιρειών Χ.Α. (ν.4706/2020)




