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Ειδικές επισημάνσεις 
 
 

1. Πλαίςιο πολιτικήσ Εθνικού Σχεδίου Δράςησ για την Ιςότητα των Φύλων 2021-2025 - 
Τεκμηρίωςη ςτρατηγικών επιλογών ΕΣΔΙΦ 2021-2025 / Σελίδεσ 4-9 

 
- Ελλιπόσ παρϊθεςη δεδομϋνων για την ϋμφυλη βύα τα τελευταύα ϋτη και απουςύα 

αναφορϊσ ςτην 1η Ετόςια Έκθεςη για τη Βύα κατϊ των Γυναικών τησ Γενικόσ Γραμματεύασ 

Οικογενειακόσ Πολιτικόσ και Ιςϐτητασ των Υϑλων, 2020 ςτα ςτοιχεύα που δημοςιεϑει το 

Παρατηρητόριο Ιςϐτητασ των Υϑλων τησ ΓΓΟΠΙΥ.1Για παρϊδειγμα ςτο 27οΕνημερωτικϐ 

ημεύωμα για την Έμφυλη Βύα (Δεκϋμβριοσ 2020),  καταγρϊφονται ςτοιχεύα απϐ την 

Αςτυνομύα (2010-2019), [ςυμπεριλαμβανομϋνου του δεύκτη για τισ γυναύκεσ θϑματα 

ανθρωποκτονύασ/ γυναικοκτονύασ με πρϐθεςη (ϊρθρο 299 του ΠΚ) ςε ςυνδυαςμϐ με τον 

νϐμο περύ ενδοοικογενειακόσ βύασ], τη Δικαιοςϑνη (2016-2019), τα Προγρϊμματα για 

Δρϊςτεσ (2018-2019), τη Μετανϊςτευςη και το Άςϑλο (2018-2019), την Τποςτόριξη 

θυμϊτων μϋςω τησ Γραμμόσ 197 του ΕΚΚΑ και τισ Αποζημιώςεισ (2006-2019). Όπωσ επύςησ 

και ςτο 28ο   Ενημερωτικϐ ημεύωμα ϐπου δημοςιεϑονται ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα απϐ τα 

υμβουλευτικϊ Κϋντρα και τουσ Ξενώνεσ Υιλοξενύασ για την περύοδο 2018-2020. 

- Επύςησ, θα όταν ςκϐπιμο να υπϊρξει αναφορϊ ςτην προςφϊτωσ δημοςιευθεύςα Ετόςια 

Έκθεςη Απολογιςμοϑ Έργου Έτουσ 2020 των Τπηρεςιών Αντιμετώπιςησ τησ 

Ενδοοικογενειακόσ Βύασ τησ ΕΛ.Α. καθώσ και ςτο κύνημα αποκαλϑψεων περιςτατικών 

ϋμφυλησ βύασ και ςεξουαλικόσ παρενϐχληςησ (#metoo) που ξεκύνηςε απϐ τον Υεβρουϊριο 

του 2021 και ςυνεχύζει να εκτυλύςςεται μϋχρι ςόμερα φϋροντασ ςτο φωσ περιςτατικϊ 

ϋμφυλησ βύασ, κακοπούηςησ, ςεξουαλικόσ παρενϐχληςησ, βιαςμών και τρϊφικινγκ ςτουσ 

χώρουσ τϋχνησ, εκπαύδευςησ, αθλητιςμοϑ, εργαςύασ, κ.λπ. 

- Επιπλϋον, δεν εύναι ςαφϋσ για ποιον λϐγο οι ξενώνεσ που αναφϋρονται ςτο ΕΔΙΥ εύναι 

δεκαεννϋα (19) και ϐχι εύκοςι (20) ςϑμφωνα με και την ιςτοςελύδα τησ ΓΓΟΠΙΥ (18 ξενώνεσ 

φιλοξενύα ςε αντύςτοιχουσ δόμουσ και 2 ξενώνεσ του ΕΚΚΑ ςτην Αθόνα και τη 

Θεςςαλονύκη).  

2. Προτάςεισ για την οριζόντια εφαρμογή τησ διάςταςησ του φύλου και τον ςχεδιαςμό 
πολιτικών και δράςεων ςτο πλαίςιο του ΕΣΔΙΦ 2021-2025  
2.1 Διαβούλευςη ςτο Εθνικό Συμβούλιο Ιςότητασ Φύλων/ Σελίδεσ 10-13 

- Όπωσ αναφϋρεται ςτη ςελύδα 10, οι προτεραιϐτητεσ των δρϊςεων του νϋου ΕΔΙΥ 2021-

2025 τϋθηκαν ςτο πλαύςιο τησ 2ησ ςυνεδρύαςησ του Εθνικοϑ υμβουλύου Ιςϐτητασ των 

Υϑλων/ΕΙΥ (που πραγματοποιόθηκε 18/11/2020). τη ςυνϋχεια αναφϋρονται τα μϋλη του 

ΕΙΥ που ορύςτηκαν με υπουργικό απϐφαςη (37326/Δ1.11506). Με βϊςη ϐςα ορύζονται ςτο 

                                                           
1
Ωσ γνωςτϐν, το Παρατηρητόριο Ιςϐτητασ των Υϑλων εύναι αρμϐδιο για την εφαρμογό του ϊρθρου 11 τησ 

ϑμβαςησ του υμβουλύου τησ Ευρώπησ για την ϋμφυλη βύα που αφορϊ ςτον ςυντονιςμϐ τησ ςυλλογόσ και 
ςτη δημοςιοπούηςη των ςτατιςτικών ςτοιχεύων κϊθε μορφόσ βύασ που καλϑπτεται απϐ τη ϑμβαςη τησ 
Κωνςταντινοϑπολησ (παρ. 8 του ϊρθρου 4 του ν. 4531/2018). τα ςχετικϊ Ενημερωτικϊ ημειώματα που 
δημοςιεϑει Έτςι, για δεϑτερη παρουςιϊζονται τα ςτοιχεύα για τουσ δεύκτεσ που ϋχουν προταθεύ απϐ το 
Ευρωπαώκϐ Ινςτιτοϑτο Ιςϐτητασ των Υϑλων (EIGE) και το ερωτηματολϐγιο τησ GREVIO. 

 

https://isotita.gr/wp-content/uploads/2020/12/1%CE%B7-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%92%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.pdf
https://isotita.gr/wp-content/uploads/2021/05/28th-E-bulletin-Counseling-Centers-Accommodation-Shelters-2018-2020.pdf
http://www.astynomia.gr/images/stories/2021/files21/16062021endooikogerneiakivia.pdf
http://www.astynomia.gr/images/stories/2021/files21/16062021endooikogerneiakivia.pdf
http://www.astynomia.gr/images/stories/2021/files21/16062021endooikogerneiakivia.pdf
http://www.astynomia.gr/images/stories/2021/files21/16062021endooikogerneiakivia.pdf
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Άρθρο 20 (Ν. 4808/2021 - Σροποπούηςη του ϊρθρου 9 του Ν. 4604/2019) για το Εθνικϐ 

υμβοϑλιο Ιςϐτητασ των Υϑλων. Ωςτϐςο, αν και με βϊςη το προαναφερϐμενο ϊρθρο το 

ΕΙΥ θα πρϋπει να διεξϊγει διαβοϑλευςη με γυναικεύεσ οργανώςεισ, με οργανώςεισ που 

προωθοϑν την ιςϐτητα των φϑλων για πολιτικϋσ και δρϊςεισ που προωθοϑν την ιςϐτητα 

των φϑλων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και πολιτικών και δρϊςεων για την πρϐληψη και 

καταπολϋμηςη τησ βύασ και τησ παρενϐχληςησ ςτην εργαςύα, απϐ ϐςο εύμαςτε ςε θϋςη να 

γνωρύζουμε, οι γυναύκειεσ οργανώςεισ ουδϋποτε κλόθηκαν απϐ το ΕΙΥ ςε ςχετικϐ 

διϊλογο για το ΕΔΙΥ.  

- Επιπλϋον, ενώ με βϊςη την ιςχϑουςα νομοθεςύαςτα δεκαπϋντε (15) μϋλη του ςυγκροτοϑν 

το ΕΙΥ δεν ςυγκαταλϋγονται ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ, ςτο Εθνικϐ χϋδιο Δρϊςησ για την 

Ιςϐτητα των Υϑλων, αναφϋρεται ωσ 15ο μϋλοσ του Εθνικοϑ υμβουλύου Ιςϐτητασ των 

Υϑλων ςτϋλεχοσ τησ αναδϐχου εταιρεύασ που εύναι μηχανικϐσ χωροταξύασ/ πολεοδομύασ 

και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ. Σο ερώτημα που προκϑπτει εύναι προφανϋσ: πώσ 

αιτιολογεύται η ςυμμετοχό του εν λϐγω ςτελϋχουσ και μϋςω ποιασ διαδικαςύασ 

αποφαςύςτηκε η ςυμμετοχό του; Επύςησ, η ανϊδοχοσ εταιρεύα πώσ εμπλϋκεται ςτην 

προετοιμαςύα του ΕΥΙΔ και μϋςω ποιασ διαδικαςύασ; Έχει υπϊρξει πρϐςκληςη; Αν ναι, θα 

πρϋπει να υπϊρξει ςχετικό αναφορϊ ςτο «Διαϑγεια».  

2.2 Συμμετοχή των κυβερνητικών φορέων ςτην διαμόρφωςη των τομεακών πολιτικών για 
την ενςωμάτωςη τησ οπτικήσ του φύλου/ Σελίδεσ 13-56 
 

Γενικϐτερα ςχϐλια 

- ε ϐλεσ τισ περιπτώςεισ των επιμϋρουσ δρϊςεων των διαφορετικών υπουργεύων 

απουςιϊζουν ςαφεύσ, ρεαλιςτικού και μετρόςιμοι ςτϐχοι και δεύκτεσ, αναφορϊ ςε ομϊδεσ 

ςτϐχουσ των προτεινϐμενων δρϊςεων (πιο γενικϋσ και πιο εξειδικευμϋνεσ), με βϊςη την 

αποτύμηςη των αναγκών τουσ και τισ προτεραιϐτητεσ που θϋτει κϊθε επιμϋρουσ 

υπουργεύο, αναμενϐμενα αποτελϋςματα καθώσ και χρονοδιϊγραμμα. Επύςησ 

απουςιϊζουν προϒπολογιςμού, και γενικώσ οποιαδόποτε αναφορϊ ςε δϋςμευςη πϐρων ςε 

επύπεδο υπουργεύου, καθώσ και ςτην ανϊγκη ενύςχυςησ των ανθρώπινων πϐρων 

προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ ςτοιχειωδώσ αρχικϊ η εξειδύκευςη των πολιτικών που 

προτεύνονται και εν ςυνεχεύα η υλοπούηςη, παρακολοϑθηςη και αξιολϐγηςό τουσ.   

- Επύςησ οι δρϊςεισ ςε μεγϊλο βαθμϐ αποτελοϑν διακηρϑξεισ ό γενικϋσ ρητορικϋσ εξαγγελύεσ 

που παρατύθενται χωρύσ ςυςτηματικϐτητα και βϊςη ςχεδύου, ενώ εύναι ςαφϋσ ϐτι ϐχι μϐνο 

δεν ϋχει υπϊρξει διϊλογοσ και διαβοϑλευςη με την κοινωνύα των πολιτών αλλϊ οϑτε και 

διϊλογοσ μεταξϑ των ςυναρμϐδιων υπουργεύων και κρατικών φορϋων που ϋχουν 

καταθϋςει την οπτικό τουσ ςτο πλαύςιο του ΕΔΙΥ.   

- Εν ολύγοισ, η ςυμμετοχό των κυβερνητικών φορϋων (ςυγκεκριμϋνα των υπουργεύων) ςτη 

διαμϐρφωςη τομεακών πολιτικών για την ϋνταξη τησ οπτικόσ του φϑλου δεν ϋχει 

πραγματοποιηθεύ με τρϐπο οργανωμϋνο και ςυνεκτικϐ ςτη βϊςη δεςμεϑςεων και 

πολιτικών προτεραιοτότων. Επιπλϋον, δεν αρθρώνεται μϋςω ςαφώσ διατυπωμϋνων 

ςτϐχων, δεικτών, προϒπολογιςμών και δύνει την εντϑπωςη ενϐσ ςυμπιλόματοσ που 

απλώσ παραθϋτει δρϊςεισ χωρύσ ιδιαύτερη ϋμπνευςη ό πρωτοτυπύα με τρϐπο 

αποςπαςματικϐ, αςυγκρϐτητο και μη ςυνεκτικϐ, ενώ ςε κανϋνα ςημεύο δεν προβλϋπεται 

https://collab.lawspot.gr/sites/default/files/mashup/feka/2021/fek-101-2021.pdf
https://collab.lawspot.gr/sites/default/files/mashup/feka/2021/fek-101-2021.pdf
https://collab.lawspot.gr/sites/default/files/mashup/feka/2021/fek-101-2021.pdf
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μεθοδολογύα παρακολοϑθηςησ και αξιολϐγηςησ των δρϊςεων και των αναμενϐμενων 

αποτελεςμϊτων 

- εύναι ςυνεκτικό και ςυγκροτημϋνη 

Τπουργεύο Οικονομικών 

- ε ϐ,τι αφορϊ τισ προςθόκεσ που αφοροϑν «πολιτικό αποδοχών ουδϋτερη ωσ προσ το 

φϑλο» ςτον Ν. 4261/2014 (παρ. 1 ϊρθρου 3, παρ. 1 ϊρθρου 66 και ϊρθρο 84 προςθόκη περ. 

η’ ςτην παρ. 2), δεν εύναι κατανοητό η αναφορϊ ςτισ τροποποιόςεισ και προςθόκεσ 

εφϐςον ο νϐμοσ τισ περιλαμβϊνει όδη. Με ϊλλα λϐγια, οι προτεινϐμενεσ νϋεσ διατϊξεισ, 

προβλϋπονται όδη! 

Τπουργεύο Εξωτερικών 

- Εύναι αναγκαύο να διαςαφηνιςτεύ ςε ποιον/ ποιουσ πληθυςμοϑσ ό ομϊδεσ ςτϐχου 

απευθϑνεται το Εθνικϐ χϋδιο Δρϊςησ για τισ Γυναύκεσ, την Ειρόνη και την Αςφϊλεια-

ΕΔΓΕΑ (2020-2024), ιδιαιτϋρωσ ςε ϐτι αφορϊ τουσ Πυλώνεσ Ι, ΙΙΙ, IV οι οπούοι αφοροϑν 

ζητόματα ϋμφυλησ βύασ και ςτόριξη θυμϊτων/ επιζωςών που αποτελεύ αρμοδιϐτητα 

ϊλλου κρατικοϑ φορϋα.  

-  Επύςησ θα πρϋπει να διαςαφηνιςτεύ πώσ το εν λϐγω ΕΔΓΕΑ ςυνδϋεται με τισ ϊλλεσ 

δρϊςεισ ό και το χϋδιο Δρϊςησ για την Πρϐληψη και Αντιμετώπιςη τησ Έμφυλησ Βύασ.  

- Επιπλϋον ςε ϐ,τι αφορϊ τουσ ϊλλουσ Πυλώνεσ (ΙΙ, V) θα πρϋπει να διαςαφηνιςτεύ ποιοσ 

εύναι ο αρμϐδιοσ φορϋασ (γραφεύο/ τμόμα/ διεϑθυνςη του υπουργεύου) για την εφαρμογό 

των πολιτικών και μϋτρων που θα εξειδικευτοϑν.   

- ε ϐ,τι αφορϊ την πρϐταςη για την επανεξϋταςη του Ν. 2734/1999 περύ εκδιδϐμενων επ’ 

αμοιβό προςώπων (Δρϊςη 1.4.3. Πρϐληψη και αντιμετώπιςη trafficking και πορνεύασ - 

survivalsex) θεωροϑμε ϐτι αποτελεύ ςυναρμοδιϐτητα των υπουργεύων εργαςύασ, υγεύασ, 

προςταςύα του πολύτη, κ.λπ. και ϐχι του υπουργεύου εξωτερικών. 

- Οι δρϊςεισ 4.2.3(Προώθηςη τησ ιςότητασ ςτην Περιφερειακό & Τοπικό Αυτοδιούκηςη, που 
αφορϊ τη ςυμβολό τησ Περιφερειακόσ και Τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ ςτην προςταςύα, αρωγό 
και ενδυνϊμωςη θυμϊτων ϋμφυλησ βύασ και Εμπορύασ Ανθρώπων, μϋςω ποικύλων υπηρεςιών, 
δομών και δρϊςεων),4.3.1.(Προςταςύα δικαιωμϊτων μεταναςτριών, γυναικών προςφύγων και 
αιτουςών αςύλου και κοριτςιών που αφορϊ τη ςυνϋχιςη των προγραμμϊτων εκπαύδευςησ 
προςωπικού των Κϋντρων Υποδοχόσ και Ταυτοπούηςησ ςε θϋματα Εμπορύασ Ανθρώπων, 
κ.λπ.) καθώσ και 4.4.1. (Ένταξη τησ διϊςταςησ του φύλου ςε όλεσ τισ βαθμύδεσ τησ 
εκπαύδευςησ η οπούα αφορϊ την επιμόρφωςη εκπαιδευτικών τησ πρωτοβϊθμιασ και 
δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςτο αντικεύμενο τησ Συμπεριληπτικόσ Σεξουαλικόσ 
Εκπαύδευςησ), εύναι ϐλεσ δρϊςεισ που δεν αφοροϑν το υπουργεύο εξωτερικών αλλϊ 
διαφορετικϊ υπουργεύα (π.χ. η 4.2.3. το υπουργεύο εςωτερικών, η 4.3.1. το υπουργεύο 
μετανϊςτευςησ και αςϑλου, η 4.4.1. το υπουργεύο παιδεύασ). Επομϋνωσ προκϑπτουν 
ερωτόματα ωσ προσ τισ αρμοδιϐτητεσ και ωσ προσ την υλοπούηςη των περιγραφϐμενων 
δρϊςεων. 

- Σϋλοσ θα όταν ςκϐπιμο να υπϊρχει αναφορϊ ςε ςυγκεκριμϋνουσ οριςμοϑσ προκειμϋνου να 
αποφευχθεύ η ςϑγχυςη μεταξϑ των διαφορετικών ϐρων που χρηςιμοποιοϑνται – 
ιδιαιτϋρωσ η αναφορϊ ςτην πορνεύα ωσ survivalsex.  
 

Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη 
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- το πλαύςιο του τϐχου 1.1. που αφορϊ την εφαρμογό προβλϋψεων τησ ϑμβαςησ τησ 
Κωνςταντινοϑπολησ (Ν.4531/2018) αναφϋρεται ϐτι απϐ το 2020 ϋωσ το 2022 υλοποιεύται το 
ςυγχρηματοδοτοϑμενο απϐ την ΕΕ ϋργο Αριϊδνη 2 με τύτλο: «Developing and 
supportingmultidisciplinarypolicereportingprocedurestoprevent and 
respondtodomesticviolenceagainstmigrant/refugeewomen» με ςυντονιςτό φορϋα το 
ΚΕΜΕΑ και εταύρουσ τον Δόμο Αθηναύων, το Κϋντρο Ερευνών για Θϋματα Ιςϐτητασ (ΚΕΘΙ), 
το Κϋντρο Γυναικεύων Μελετών και Ερευνών/ ΚΓΜΕ – ΔΙΟΣΙΜΑ, το Κϋντρο Γυναικών 
Καρδύτςασ και τηνActionAidHellas.Αν και αναγνωρύζεται η ςημαςύα τησ αναφορϊσ ςτο εν 
λϐγω ϋργο του ΚΕΜΕΑ, θεωροϑμε ϐτι δεν μπορεύ να ςυμπεριλαμβϊνεται ςτο ΕΔΙΥ ωσ ϋνα 
εκ των ϋργων του υπουργεύου προςταςύα του πολύτη.  

- ε ϐ,τι αφορϊ τη Δρϊςη 1.4.3. (Πρϐληψη και αντιμετώπιςη του trafficking, τησ πορνεύασ 
&survivalsex) εύναι αναγκαύο να διαςαφηνιςτεύ κατϊ πϐςον υπϊρχει διαςϑνδεςη ό και 
αλληλεπικϊλυψη των προτεινϐμενων δρϊςεων με αυτϋσ που περιγρϊφονται ςτο 
Τπουργεύο Εξωτερικών ιδιαιτϋρωσ αναφορικϊ με την πρϐληψη και αντιμετώπιςη τησ 
παρϊνομησ διακύνηςησ και εμπορύασ ανθρώπων (human trafficking). Αυτϐ ςημειώνεται 
διϐτι η αναφορϊ ςτο Γραφεύο του Εθνικοϑ Ειςηγητό για την Καταπολϋμηςη τησ Εμπορύασ 
Ανθρώπων εύναι ενδεικτικό, ενώ ϋχουν αποτυπωθεύ με ςαφό τρϐπο οι διαφορετικϋσ 
ςτοχεϑςεισ των δρϊςεων των δϑο υπουργεύων.  
 

Τπουργεύο Εθνικόσ Άμυνασ 

- τον Άξονα Προτεραιϐτητασ 1 «Πρϐληψη και καταπολϋμηςη Έμφυλησ και 
ενδοοικογενειακόσ βύασ» αναφϋρεται ϐτι φορϋασ των εκπαύδευςησ των GenderAdvisors 
(GENADs) εύναι το NordicDefence Cooperation (NORDEFCO) ςτη ουηδύα. Σο ερώτημα εύναι 
πωσ επελϋγη ο ςυγκεκριμϋνοσ φορϋασ, με ποια κριτόρια και μϋςω ποιασ διαδικαςύασ με 
δεδομϋνο μϊλιςτα ϐτι ςτη χώρα υπϊρχει καταρχϊσ το Κϋντρο Ερευνών για Θϋματα 
Ιςϐτητασ που εύναι κεντρικϐσ κρατικϐσ φορϋασ με μακροχρϐνια εμπειρύα και 
τεχνογνωςύασ ςε θϋματα ιςϐτητασ των φϑλων και ςυναφό επιμορφωτικϊ προγρϊμματα, 
εξειδικευμϋνα πανεπιςτημιακϊ τμόματα που μποροϑν να αναλϊβουν την επιμϐρφωςη 
των ςτελεχών του υπουργεύου εθνικόσ ϊμυνασ ςε θϋματα ιςϐτητασ των φϑλων, καθώσ και 
μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ με ςυναφϋσ προφύλ.  
 

Τπουργεύο Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων 

- τα ειςαγωγικϊ ςημεύα για το υπουργεύο εύναι ςκϐπιμο να διευρυνθεύ η ςτερεοτυπικό 
αντύληψη περύ δϑο φϑλων προκειμϋνου να ςυμπεριληφθοϑν ϐλα τα φϑλα και βϋβαια τα 
ΛΟΑΣΚΙ+ ϊτομα. Επύςησ θα πρϋπει να εύναι ςαφϋσ ϐτι οι ϋμφυλεσ διακρύςεισ και η ϋμφυλη 
βύα ςυνιςτοϑν αδικόματα και παραβιϊςεισ θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμϊτων και ϐχι 
απλώσ ϐπωσ αναφϋρεται μη αποδεκτϋσ ςυμπεριφορϋσ.  

- Επιπλϋον εύναι ςκϐπιμο να εύναι ςαφϋσ ϐτι το φϑλο/ η ταυτϐτητα και ο προςανατολιςμϐσ 
φϑλου ςυνιςτοϑν ϋνα μϐνο μϋροσ τησ ταυτϐτητασ ενϐσ ατϐμου που διαπλϋκεται και 
αλληλεπιδρϊ επύςησ με την φυλό, την κοινωνικό τϊξη, τη χώρα καταγωγόσ, τη γλώςςα, τη 
θρηςκεύα, το εκπαιδευτικϐ επύπεδο, την ηλικύα, την αρτιμϋλεια, κ.λπ.  οδηγώντασ ςυχνϊ 
ςε πολλαπλϋσ διακρύςεισ και ανιςϐτητεσ (διαθεματικϐτητα/ intersectionality).  

- ε ϐ,τι αφορϊ τη ςεξουαλικό διαπαιδαγώγηςη (που αναφϋρεται ωσ μύα απϐ τισ 
υποενϐτητεσ ςτα Εργαςτόρια Δεξιοτότων, ςτο πλαύςιο τησ ςϑςταςησ επιςτημονικόσ 
ομϊδασ ϋργου και ςτην ανϊπτυξη πλατφϐρμασ υλικοϑ για τη εξουαλικό 
Διαπαιδαγώγηςη), δεν εύναι ςαφϋσ κατϊ πϐςον υπϊρχει ςαφόσ πολιτικό βοϑληςη για την 
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ϋνταξό τησ ςτην εκπαύδευςη, ϐχι ςε βϊςη adhoc, αλλϊ ωσ αναπϐςπαςτο μϋροσ του 
αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ τησ υποχρεωτικόσ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ.  

- Σϋλοσ θα πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι η απϐφαςη τησ υπουργοϑ να καταργηθεύ η διδαςκαλύα 
τησ κοινωνιολογύασ, καθώσ και δϑο μαθημϊτων κοινωνικών επιςτημών (για τισ βαςικϋσ 
αρχϋσ των κοινωνικών επιςτημών και τη δημοκρατύα), ςτο πλαύςιο των οπούων μεταξϑ 
των ϊλλων εξετϊζονται και ζητόματα ϋμφυλων ανιςοτότων, ςτερεοτϑπων, κ.λπ. ςυνιςτϊ 
αρνητικό εξϋλιξη και ςε ςυνϊρτηςη με την ιςϐτητα των φϑλων. 

 
Τπουργεύο Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων 

- Και ςτην περύπτωςη του εν λϐγω υπουργεύου ϐπου εντϊχθηκε προςφϊτωσ, μετϊ την 
κατϊργηςη τησ αυτοτϋλειϊσ τησ η μετονομαςθεύςα Γενικό Γραμματεύα Οικογενειακόσ 
Πολιτικόσ και Ιςϐτητασ των Υϑλων, δεν τύθενται ςυγκεκριμϋνοι ςτϐχοι ωσ προσ μια ςειρϊ 
ςοβαρϋσ ϋμφυλεσ ανιςϐτητεσ ςτην αγορϊ εργαςύασ (π.χ. αϑξηςη ποςοςτοϑ γυναικών ςτο 
εργατικϐ δυναμικϐ, μεύωςη ανεργύασ γυναικών, αντιμετώπιςη τησ εργαςιακόσ 
επιςφϊλειασ, ϊρςη του ϋμφυλου χϊςματοσ ςτισ αμοιβϋσ, κ.λπ.).  Επιπλϋον μια ςειρϊ 
αναφορϋσ εύναι αςαφεύσ και αδιευκρύνιςτεσ. Για παρϊδειγμα, αναφϋρεται ϐτι η 
μεταρρϑθμιςη που εξαγγϋλλεται ςτην επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη ςτοχεϑει 
ςτη μεύωςη του κατακερματιςμοϑ τησ αγορϊσ εργαςύασκαι ϐτι η μεταρρϑθμιςη των 
ενεργών πολιτικών για την αγορϊ εργαςύασ ςτοχεϑει εκτϐσ των ϊλλων ςτην επϋκταςη του 
μοντϋλου παρϊδοςησ ανοιχτοϑ πλαιςύου για ALMPs, χωρύσ να εξηγεύται περαιτϋρω τι 
ακριβώσ ςημαύνουν αυτϋσ οι αναφορϋσ.  

- Επύςησ αν και η οικογενειακό πολιτικό ςυνιςτϊ μϋροσ τησ προμετωπύδασ τησ ΓΓΟΠΙΥ, το 
ΕΔΙΥ δεν περιλαμβϊνει δρϊςεισ για την ςτόριξη των οικογενειών και ιδιαιτϋρωσ των 
μονογονεώκών οικογενειών ό των οικογενειών που ζουν ςε ςυνθόκεσ φτώχειασ και 
κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ.  

- ε ϐ,τι αφορϊ τϋλοσ τον προςφϊτωσ ψηφιςθϋντα Ν. 4808/2021 «Για την Προςταςύα τησ 
Εργαςύασ – ϑςταςη Ανεξϊρτητησ Αρχόσ «Επιθεώρηςη Εργαςύασ» – Κϑρωςη τησ ϑμβαςησ 
190 τησ Διεθνοϑσ Οργϊνωςησ Εργαςύασ για την εξϊλειψη τησ βύασ και παρενϐχληςησ ςτον 
χώρο τησ εργαςύασ, κ.λπ.», το Κϋντρο Διοτύμα εύχε καταθϋςει υπϐμνημα με τισ 
παρατηρόςεισ και προτϊςεισ του ςτο πλαύςιο τησ ακρϐαςησ φορϋων που διοργανώθηκε 
απϐ την Εθνικό Επιτροπό για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) ςτισ 25 ΜαϏου 2021. 

 
Τπουργεύο Τγεύασ 

- Θεωροϑμε εξαιρετικόσ ςημαςύασ την αναφορϊ ςτην υποχρϋωςη τησ πολιτεύασ να 
διαςφαλύζει ϐτι τα θϑματα ϋμφυλησ βύασ θα ϋχουν πρϐςβαςη ςτην υγειονομικό 
περύθαλψη, την υπογραφό Μνημονύου υνεργαςύασ για την παροχό υγειονομικών 
υπηρεςιών ςε θϑματα ςεξουαλικόσ και ςωματικόσ βύασ και πολλαπλών διακρύςεων, και 
την πραγματοπούηςη υγειονομικοϑ ελϋγχου ςε γυναύκεσ θϑματα ϋμφυλησ βύασ που 
αιτοϑνται φιλοξενύα ςε Ξενώνα του Δικτϑου τησ ΓΓΔΟΠΙΥ. το πλαύςιο αυτϐ προτεύνουμε 
να ληφθοϑν ϊμεςα μϋτρα για την ιςϐτιμη πρϐςβαςη των γυναικών μεταναςτευτικόσ 
καταγωγόσ που εύναι επιζώςεσ ϋμφυλησ βύασ και δεν διαθϋτουν νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα 
ςε ϐλεσ τισιατρικϋσ εξετϊςεισ που απαιτοϑνται για την ειςαγωγό τουσ ςε Ξενώνα 
Υιλοξενύασ.  

 
Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ 

https://diotima.org.gr/ypomnima-gia-ti-symvasi-190-tis-diethnoys-organosis-ergasias/
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- Όπωσ ϋχει προαναφερθεύ και για ϊλλα υπουργεύα, οι ςτϐχοι που ϋχουν τεθεύ εύναι 
γενικϐλογοι. Για παρϊδειγμα, ο τϐχοσ 2.2. για την αϑξηςη του αριθμοϑ των γυναικών ςε 
θϋςεισ ευθϑνησ ςτον δημϐςιο και ιδιωτικϐ τομϋα καταρχϊσ θα πρϋπει να ςυμπεριλϊβει τη 
ιςϐτιμη ςυμμετοχό ςε θϋςεισ, ϐργανα και διαδικαςύεσ λόψησ αποφϊςεων και κατϊ 
δεϑτερον θα πρϋπει θα ςυγκεκριμενοποιηθεύ και ςε ϐ,τι αφορϊ τισ ποςοςτώςεισ και ςε 
ϐ,τι αφορϊ την ποςοςτιαύα κϊθε φορϊ αϑξηςη που επιδιώκεται μϋςω των προτεινϐμενων 
δρϊςεων.  

- Επύςησ η ςτϐχευςη δεν θα πρϋπει να αφορϊ την ανϊληψη μϐνο ηγετικών ρϐλων και 
θϋςεων αλλϊ ςυνολικϐτερα την ιςϐτιμη ςυμμετοχό ςε ϐργανα και διαδικαςύεσ ευθϑνησ 
και λόψησ αποφϊςεων.  

- ε ϐ,τι αφορϊ τον τϐχο 4.1. (gendermainstreaming)  και τη Δρϊςη 4.1.4 για την  Προώθηςη 
μη ςεξιςτικόσ γλώςςασ ςτα δημϐςια ϋγγραφα, ςημειώνεται ϐτι θα πρϋπει να εφαρμοςτεύ 
οριζϐντια ςε ϐλο το εϑροσ του δημϐςιου τομϋα και ςτο ςϑνολο των υπουργεύων και ϐχι 
μϐνο ςτο υπουργεύο πολιτιςμοϑ και αθλητιςμοϑ. 

 
Τπουργεύο Δικαιοςϑνησ 

- την περύπτωςη του υπουργεύου δικαιοςϑνησ εύναι εντυπωςιακό η πλόρησ απουςύα 
νομοθετικών πρωτοβουλιών για την επϐμενη περύοδο. Για παρϊδειγμα θα μποροϑςαν να 
αφοροϑν εφαρμοςτικοϑσ νϐμουσ για τη ϑμβαςη τησ Κωνςταντινοϑπολησ (4531/2018), 
τροποποιόςεισ ςτον ΠΚ, νομικό κατοχϑρωςη τησ γυναικοκτονύασ, κ.λπ. 

- Ενώ οι δρϊςεισ που εξαγγϋλλονται υλοποιοϑνται όδη και θα ςυνεχιςτοϑν και την επϐμενη 
περύοδο. 

 
Τπουργεύο Εςωτερικών 

- την περύπτωςη τησ Δρϊςησ1.2.3. (εκςτρατεύα ενημϋρωςησ-ευαιςθητοπούηςησ για τη 
ςεξουαλικό παρενϐχληςη ςτουσ χώρουσ εργαςύασ ςτο δημϐςιο και ιδιωτικϐ τομϋα) 
ερωτόματα δημιουργοϑνται ςε ςχϋςη με το γεγονϐσ ϐτι υπεϑθυνοσ τϐςο για την 
εξατομικευμϋνη ςυμβουλευτικό και για θϋματα ςεξουαλικόσ παρενϐχληςησ εύναι ο 
ϑμβουλοσ Ακεραιϐτητασ (ςημειώνεται ϐτι η γλώςςα δεν εύναι καθϐλου ςυμπεριληπτικό 
ςτο εν λϐγω ςημεύο και ωσ προσ τον ςϑμβουλο και ωσ προσ τον υπϊλληλο), ϐςο και για τη 
διενϋργεια τησ εκςτρατεύασ ενημϋρωςησ-ευαιςθητοπούηςησ για τη ςεξουαλικό 
παρενϐχληςη ςτουσ χώρουσ εργαςύασ ςτο δημϐςιο.  

• Επύςησ το ΕΚΔΔΑ αναλαμβϊνει ςημαντικϐ μϋροσ των δρϊςεων ενημϋρωςησ και 
ευαιςθητοπούηςησ καθώσ και των εκςτρατειών ενημϋρωςησ για πρώτη φορϊ ςτα χρονικϊ 
και για ϋνα αντικεύμενο για το οπούο δεν διαθϋτει την απαιτοϑμενη τεχνογνωςύα και 
εμπειρύα ωσ φορϋασ. Επιπλϋον δεν εύναι ςαφϋσ τι ακριβώσ αφοροϑν οι δρϊςεισ για την 

εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν/τριϊν ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ ςτθν οπτικι του φφλου και πϊσ ςυνδζονται 
με τα επιμορφωτικά ςεμινάρια για ςτελζχθ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ & αιρετοφσ/αιρετζσ 
με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε όργανα και κεςμοφσ εκπροςϊπθςθσ (ςελ. 
45). 
• τισ δράςεισ για τον τόχο 3.2: υμφιλίωςθ επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ 
μεταξφ των άλλων αναφζρονται και τα μζτρα που ελιφκθςαν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
πανδθμίασ του COVID-19 ωσ μζτρα που ςυμβάλλουν ςτθ ςυμφιλίωςθ! 
• τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4: ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΔΙΑΣΑΗ ΦΤΛΟΤ Ε ΣΟΜΕΑΚΕ 
ΠΟΛΙΣΙΚΕ - τόχοσ 4.1: Ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςε όλεσ τισ πολιτικζσ 
(gendermainstreaming) αναφζρεται θ κζςπιςθ υμβοφλου Ακεραιότθτασ που κα 
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πραγματοποιθκεί από τθ Γενικι Γραμματεία Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Δθμοςίου (με 
χρονοδιάγραμμα που ζχει ιδθ παρζλκει -  Απρίλιοσ 2021). Σο ερϊτθμα που προκφπτει 
είναι εφόςον ο κεςμόσ αυτόσ ζχει ιδθ ειςαχκεί με τον Ν. 4795/2021 (όπωσ προβλζπεται 
από το Άρκρο 23/ φμβουλοσ Ακεραιότθτασ – φςταςθ Αυτοτελοφσ Γραφείου υμβοφλου 
Ακεραιότθτασ) ςε κάκε υπουργείο, γιατί προβλζπεται εκ νζου για τθ ΓΓΑΔΔ. Επίςθσ, παρά 
τον προθγοφμενο νόμο, ςτον Στόχο 1.2: Καταπολζμηςη τησ βίασ ςτην εργαςία, προβλζπεται 
φμβουλοσ Ακεραιότθτασ (ςελ. 44-45) που μεταξφ των άλλων κα παρζχει εξατομικευμζνθ 
ςυμβουλευτικι για ηθτιματα δεοντολογίασ και ακεραιότθτασ κακϊσ και για κζματα 
ςεξουαλικισ/θκικισ παρενόχλθςθσ, διακρίςεων, εκφοβιςμοφ, κ.λπ. Δθμιουργείται δθλαδι 
πολφ μεγάλθ ςφγχυςθ με ζναν νζο κεςμό που ειςάγεται ενϊ προβλζπεται ιδθ ςε νόμο και 
παράλλθλα αλλάηει ωσ προσ το περιεχόμενο του ρόλου και των αρμοδιοτιτων του. 

 
 

Δομό ΕΔΙΥ – ςελ. 57- 

Άξονασ Προτεραιϐτητασ 1: Πρϐληψη και καταπολϋμηςη ϋμφυλησ και ενδοοικογενειακόσ 

βύασςελ. 61-67 

τϐχοσ 1.3: Ενύςχυςη και αναβϊθμιςη Δικτϑου δομών για την καταπολϋμηςη τησ βύασ κατϊ 

των γυναικών 

 τη Δρϊςη 1.3.3, αναφϋρεται η επϋκταςη του Δικτϑου Δομών που περιλαμβϊνει την 

εκπϐνηςη πλϊνου μετϊβαςησ και βιωςιμϐτητασ του Δικτϑου Δομών. Σο ερώτημα που 

προκϑπτει αφορϊ τη λεγϐμενη μετϊβαςη (απϐ ποιον φορϋα ςε ποιον), τουσ λϐγουσ που 

αναφϋρεται αυτϐ χωρύσ να επεξηγεύται, καθώσ και το κατϊ πϐςον ςυνιςτϊ  επϋκταςη του 

Δικτϑου το πλϊνο μετϊβαςησ και βιωςιμϐτητασ των δομών που ευθϋωσ θϋτουν ςοβαρϊ 

ζητόματα για το μϋλλον τουσ. τη ςυνϋχεια αναφϋρεται η παροχό πλαιςύου λειτουργύασ 

για τη λειτουργύα (sic) νϋων δομών (Κ και ξενώνων) απϐ τουσ ΟΣΑ Α’ βαθμοϑ (τουσ 

δόμουσ δηλαδό), χωρύσ αναφορϊ ςε ςχϋδιο, αριθμϐ, περιοχϋσ, κ.λπ.  

 τη Δρϊςη 1.4.3: Πρόληψη και αντιμετώπιςη trafficking και πορνεύασ-survivalsex o Εκςτρατεύα 

πρόληψησ, αντιμετώπιςησ και εξϊλειψησ τησ εμπορύασ ανθρώπων για ςεξουαλικό και 

εργαςιακό εκμετϊλλευςη ςε πληθυςμούσ ςε κύνηςη (μετανϊςτριεσ, γυναύκεσ πρόςφυγεσ)(ςελ. 

66), απουςιϊζει οποιαδόποτε αναφορϊ ςε ανόλικα ϊτομα καθώσ και ςε ΛΟΑΣΚΙ+ ϊτομα, 

ενώ ϐπωσ ϋχει προαναφερθεύ δεν εξηγεύται καθϐλου η διαφοροπούηςη / ταϑτιςη 

survivalsex και πορνεύασ.  

Άξονασ Προτεραιϐτητασ 2: Ιςϐτιμη ςυμμετοχό γυναικών ςε θϋςεισ λόψησ αποφϊςεων/ 

ηγετικοϑσ ρϐλουσ ςελ. 68 - 71 

τϐχοσ 2.1: Αϑξηςη του αριθμοϑ των γυναικών ςτην πολιτικό  

 Προβληματικό διατϑπωςη των δεικτών του ςτϐχου. υγκεκριμϋνα αντύ του ποςοςτοϑ 

γυναικών που δεν διατυπώνει με ςαφόνεια τον δεύκτη θα ϋπρεπε να καταγρϊφεται η 

ϋμφυλη κατανομό βουλευτών και βουλευτριών ςτο Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο. 

Αντιςτούχωσ για τουσ ϊλλουσ δεύκτεσ, αντύ των θϋςεων που κατϋχουν οι γυναύκεσ ςτο 

εθνικϐ κοινοβοϑλιο θα ϋπρεπε να καταγρϊφεται η ϋμφυλη κατανομό βουλευτών και 

βουλευτριών ςτοΚοινοβοϑλιο, οι ϋμφυλη κατανομό αιρετών ςτα ςυμβοϑλια τησ ΣΑ. ε 
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ϐ,τι αφορϊ το ποςοςτϐ των γυναικών ςτην κυβϋρνηςη θα πρϋπει επύςησ να 

διαςαφηνιςτεύ ο δεύκτησ: ςε ποιεσ θϋςεισ; Ωσ υπουργού/ αναπληρώτριεσ/ με ό χωρύσ 

χαρτοφυλϊκιο, κ.λπ. Προτεύνεται ϐπωσ και παραπϊνω να καταγρϊφεται η 

ϋμφυληκατανομό υπουργών ςτο πλαύςιο του υπουργικοϑ ςυμβουλύου και τησ 

κυβϋρνηςησ με δεδομϋνο ϐτι η δεϑτερη ςυμπεριλαμβϊνει και ϊτομα εκτϐσ υπουργικοϑ 

ςυμβουλύου.  

 τη Δρϊςη 2.1.1: Νομοθετικϋσ παρεμβϊςεισ για την ποςϐςτωςη γυναικών ςε πολιτικϊ 

ϐργανα o Οριςμϐσ ποςϐςτωςησ ςυμμετοχόσ γυναικών ςε πολιτικϊ ϐργανα (πχ. 

υμβοϑλια Νϋων), και παρϊ το ϐτι υπϊρχει και αναφορϊ ςε επιβρϊβευςη για υπϋρβαςη 

υποχρεωτικόσ ποςϐςτωςησ, δεν ορύζεται κϊποιο ποςοςτϐ/ ϐριο ωσ υποχρεωτικό 

ποςϐςτωςη! Η ιςχϑουςα ςε επύπεδο εκλογών ςτη χώρα εύναι 40% τουλϊχιςτον, αλλϊ 

δεν εύναι ςαφϋσ ποιοσ εύναι ο ςτϐχοσ του ΕΔΙΥ ςτην προκειμϋνη περύπτωςη. 

τϐχοσ 2.2: Αϑξηςη του αριθμοϑ των γυναικών ςε θϋςεισ ευθϑνησ ςτον δημϐςιο και ιδιωτικϐ 

τομϋα  

 Όπωσ ϋχει προαναφερθεύ ςε ϐλεσ τισ περιπτώςεισ ϐπου υπϊρχει ςχετικό αναφορϊ θα 

πρϋπει εκτϐσ απϐ τη ςυμμετοχό ςε θϋςεισ ευθϑνησ να προςτεθεύ και η ςυμμετοχό ςε 

ϐργανα και διαδικαςύεσ λόψησ αποφϊςεων (εύτε πρϐκειται για ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ, 

εύτε πρϐκειται για δημϐςιουσ και αυτοδιοικητικοϑσ φορεύσ). Αυτϐ προτεύνεται και ςτην 

περύπτωςη των δεικτών για τον τϐχο 2.2.  

 Γενικϊ η εντϑπωςη που δημιουργεύται εύναι πώσ εύναι υπϐθεςη των ύδιων των 

γυναικών ό και κοριτςιών που δεν εύναι επαρκεύσ για να ςυμμετϋχουν ςε ϐργανα/ 

διαδικαςύεσ λόψησ αποφϊςεων ό να κατϋχουν θϋςεισ ευθϑνησ/ηγετικϋσ ό να 

εκλϋγονται ωσ αιρετϋσ τησ αυτοδιούκηςησ, βουλεϑτριεσ και ευρωβουλεϑτριεσ, αντύ να 

τύθεται η ιςϐτιμη ςυμμετοχό ωσ αξύα τησ δημοκρατύασ και ςτϐχοσ τησ πολιτεύασ και 

των πολιτικών για την ιςϐτητα των φϑλων. Επύςησ εντϑπωςη προκαλεύ η ατολμύα ό 

και ϊρνηςη αξιοπούηςησ ςϑγχρονων ϐρων που ϋχουν καταξιωθεύ ςτη γλώςςα τα 

τελευταύα χρϐνια, ϐπωσ για παρϊδειγμα εύναι ο ϐροσ βουλεϑτρια. Σϋλοσ, ενώ εύναι 

γνωςτϐ ϐτι ςε ϐλεσ τισ περιπτώςεισ ϋχουμε μεύωςη τησ ςυμμετοχόσ των γυναικών ςτο 

κοινοβοϑλιο, ςτο ευρωπαώκϐ κοινοβοϑλιο και την αυτοδιούκηςη Α’ και Β’ βαθμοϑ, 

παρϊ τη θεςμικό κατοχϑρωςη των ποςοςτώςεων (40% τουλϊχιςτον με βϊςη ςχετικϊ 

ϊρθρα του Ν. 4604/2019), δεν λαμβϊνεται το δεδομϋνο αυτϐ υπϐψιν και δεν 

λαμβϊνονται μϋτρα για την τόρηςη των ςχετικών διατϊξεων του νϐμου. 

 

Άξονασ Προτεραιϐτητασ 3: Ιςϐτιμη ςυμμετοχό των γυναικών ςτην αγορϊ εργαςύασ ςελ. 72- 77 

τϐχοσ 3.1: Ενύςχυςη τησ γυναικεύασ απαςχϐληςησ  

 τουσ δεύκτεσ του τϐχου 3.1. ϐχι μϐνο δεν ςυμπεριλαμβϊνεται το % των γυναικών που 

ςυμμετϋχουν ςτο εργατικϐ δυναμικϐ, αλλϊ κυρύωσ δεν τύθενται ςυγκεκριμϋνοι ςτϐχοι 

αναφορικϊ με τα ποςοςτϊ απαςχϐληςησ και ανεργύασ των γυναικών καθώσ και των 

νϋων γυναικώνό γυναικών που ανόκουν ςε ευϊλωτεσ/ περιθωριοποιημϋνεσ ομϊδεσ 

πληθυςμοϑ (μακροχρϐνια ϊνεργεσ, μονογονεύσ, Ρομϊ, μετανϊςτριεσ, 

αποφυλακιςμϋνεσ, γυναύκεσ που ζουν ςτο ϐριο τησ φτώχειασ, κ.λπ.), ενώ δεν εύναι 
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ςαφϋσ πώσ ο δεύκτησ για τον αριθμϐ καταγγελιών για ϋμφυλεσ διακρύςεισ ςτην αγορϊ 

εργαςύασ ςυνδϋεται με την ιςϐτιμη κατϊ φϑλο ςυμμετοχό ςτην αγορϊ εργαςύασ, ό 

τουλϊχιςτον πώσ αυτϐσ ο δεύκτησ θα αξιοποιηθεύ προσ αυτόν την κατεϑθυνςη απϐ 

τουσ αρμϐδιουσ φορεύσ. 

 Δρϊςη 3.1.4: Τποςτόριξη ανϋργων γυναικών – η εξαγγελλϐμενη ςυνεργαςύα με τον 

ΟΑΕΔ για την ϋνταξη ςτην αγορϊ εργαςύασ των θυμϊτων ενδοοικογενειακόσ και 

ϋμφυλησ βύασυλοποιεύται όδη απϐ τον Μϊρτιο του 2021. Αυτϐ που θα πρϋπει να 

διαςφαλιςτεύ εύναι ϐτι το ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα θα ςυνεχύςει να υλοποιεύται 

τουλϊχιςτον ϋωσ το 2025 (ϐπωσ και το ΕΔΙΥ). 

 
τϐχοσ 3.2: υμφιλύωςη επαγγελματικόσ και οικογενειακόσ ζωόσ 

 Η Δρϊςη 3.2.1: Μεταφορϊ ςτο εθνικό δύκαιο τησ Οδηγύασ του ΕΚ για την ιςορροπύα μεταξύ 

επαγγελματικόσ και ιδιωτικόσ ζωόσ και ϊλλεσ νομοθετικϋσ παρεμβϊςεισ, ϋχει όδη 

ολοκληρωθεύ εφϐςον η Οδηγύα (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 

υμβουλύου τησ 20όσ Ιουνύου 2019 για την ιςορροπύα μεταξϑ τησ επαγγελματικόσ και 

τησ ιδιωτικόσ ζωόσ, ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με τον Ν. 4808/2021 (ΥΕΚ 

A’ 101/19.06.2021) και ωσ εκ τοϑτου δεν εύναι πλϋον αναγκαύα η παρακολοϑθηςη τησ 

πορεύασ ενςωμϊτωςόσ τησ που αναφϋρεται ςτην προαναφερϐμενη δρϊςη. 

  
τϐχοσ 3.3: Μεύωςη του ϋμφυλου μιςθολογικοϑ και ςυνταξιοδοτικοϑ χϊςματοσ  

 Οι αναφερϐμενοι δεύκτεσ του τϐχου 3.3 που αφοροϑν τισ κατϊ φϑλο αμοιβϋσ και 

ςυντϊξεισ θα πρϋπει να εξειδικευτοϑν πολϑ περιςςϐτερο για να ςυμπεριλϊβουν 

διαφορετικοϑσ τομεύσ εργαςύασ, κλϊδουσ, θϋςεισ, αρμοδιϐτητεσ, διαφοροποιόςεισ 

ςτον εργαςιακϐ βύο κατϊ φϑλο, και μια ςειρϊ ϊλλουσ παρϊγοντεσ που διαδραματύζουν 

ςημαντικϐ ρϐλο και ςυμβϊλλουν ςτισ μιςθολογικϋσ και ςυνταξιοδοτικϋσ ανιςϐτητεσ 

μεταξϑ των φϑλων. Επύςησ θα πρϋπει να ποςοτικοποιηθοϑν με βϊςη ςυγκεκριμϋνουσ 

ςτϐχουσ προκειμϋνου ςε επϐμενη φϊςη να εύναι εφικτό η αποτύμηςη και αξιολϐγηςη 

των εφαρμοζϐμενων πολιτικών. 

 
 τη Δρϊςη 3.3.1 που αφορϊ νομοθετικϋσ παρεμβϊςεισ αναφϋρεται η παρακολοϑθηςη 

τησ ςϑςταςησ για τη διαφϊνεια αμοιβών paytransparency(2014/124/ΕΕ)καταρχϊσ δεν 

αποδύδει με ακρύβεια τον τύτλο αλλϊ οϑτε και τον ςτϐχο τησ ϑςταςησ τησ Ευρωπαώκόσ 

Επιτροπόσ. υγκεκριμϋνα η ϑςταςη (07/03/2014) αφορϊ την ενίςχυςθ τθσ αρχισ τθσ 

ιςότθτασ τθσ αμοιβισ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν μζςω τθσ διαφάνειασ ενϊ ορίηει τθν 

31/12/2015 ωσ θμερομθνία για τθν κοινοποίθςθ των μζτρων που κα λάβουν τα κράτθ μζλθ 

για τθ διαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ τθσ φςταςθσ. Κατά δεφτερον το δικαίωμα ίςθσ αμοιβισ 

για όμοια ι ίςθσ αξίασ εργαςία μεταξφ εργαηόμενων γυναικϊν και ανδρϊν κατοχυρϊκθκε 

με τθν Οδθγία 2006/54/ΕΚ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο με τον Ν. 

3896/2010(Εφαρμογή τησ αρχήσ των ίςων ευκαιριών και τησ ίςησ μεταχείριςησ ανδρών και 

γυναικών ςε θζματα εργαςίασ και απαςχόληςησ − Εναρμόνιςη τησ κείμενησ νομοθεςίασ με 

την Οδηγία 2006/54/ΕΚ). Επομζνωσ κα είχε νόθμα οι αρμόδιεσ αρχζσ και ιδιαιτζρωσ το 

https://www.oaed.gr/entaxe-ton-anergon-gynaikon-thymaton-emphyles-kai-endooikogeneiakes-bias-sto-beltiomeno-programma-apascholeses-eupathon-koinonikon-omadon-tou-oa-1
https://www.oaed.gr/entaxe-ton-anergon-gynaikon-thymaton-emphyles-kai-endooikogeneiakes-bias-sto-beltiomeno-programma-apascholeses-eupathon-koinonikon-omadon-tou-oa-1
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ΕΠΕ να ενιςχυκοφν με ανκρϊπινουσ και οικονομικοφσ πόρουσ προκειμζνου να είναι ςε 

κζςθ να ελζγχει παραβιάςεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςτθν αγορά εργαςίασ – με 

δεδομζνο μάλιςτα ότι θ αναφερόμενθ ςτο ΕΔΙΦ φςταςθ δεν μπορεί να ενταχκεί ςτο 

εκνικό δίκαιο λόγω του χαρακτιρα τθσ.  

τϐχοσ 3.4: Προώθηςη γυναικεύασ επιχειρηματικϐτητασ  

 Ο δεύκτησ του τϐχου 3.4 που αφορϊ την κατϊ φϑλο και κατϊ επϊγγελμα απαςχϐληςη 

θα πρϋπει να εξειδικευτεύ περαιτϋρω προκειμϋνου να ςυμβϊλλει ουςιαςτικϊ ςτην 

αποτϑπωςη τησ επιχειρηματικϐτητασ κατϊ φϑλο, τομϋα, κλϊδο, δραςτηριϐτητα, κ.λπ. 

ςυμπεριλαμβϊνοντασ και ϊλλεσ ςημαντικϋσ διαςτϊςεισ τησ (μικρόσ/μικρομεςαύασ) 

επιχειρηματικϐτητασ – π.χ. μϋγεθοσ επιχεύρηςησ, αριθμϐσ απαςχολουμϋνων, 

οργϊνωςη, κ.λπ. 

 Με εξαύρεςη τη Δρϊςη 3.4.2 που προβλϋπει αποκλειςτικϊ την ενύςχυςη του ψηφιακοϑ 
μεταςχηματιςμοϑ των επιχειρόςεων που κατϋχουν γυναύκεσ, δεν προβλϋπονται 
ϊλλου τϑπου χρηματοδοτόςεισ για επιχειρόςεισ γυναικών ςε ϊλλουσ τομεύσ και 
κλϊδουσ, για ςυνεταιριςμοϑσ, κοινωνικϋσ επιχειρόςεισ, καινοτϐμα επιχειρόματα νϋων 
γυναικών ό και επιχειρόςεισ ςε πιο παραδοςιακοϑσ κλϊδουσ ϐπου οι γυναύκεσ ϋχουν 
μεγϊλη εμπειρύα και απαςχολοϑνται ατϑπωσ για μεγϊλα διαςτόματα του εργαςιακοϑ 
τουσ βύου (π.χ. εςτύαςη, τουριςμϐσ, εμπϐριο, παροχό υπηρεςιών, κ.λπ.). 

 Δεν εύναι κατανοητϐσ ο ρϐλοσ του ΕΚΔΔΑ ςτη Δράςθ 3.4.3 και ςτθν κατάρτιςθ 
κοριτςιϊν και γυναικϊν ςε κζματα επιχειρθματικότθτασ, με δεδομζνο ότι ο φορζασ δεν 
απευκφνεται ςτον ιδιωτικό τομζα. Θα ιταν ςκόπιμο ςτο πλαίςιο αυτό να εμπλακοφν 
πανεπιςτθμιακά τμιματα ι εκπαιδευτικοί φορείσ που ζχουν ςχετικι τεχνογνωςία ςτθν 
επιχειρθματικότθτα και βζβαια θ διαςφάλιςθ τθσ δωρεάν πρόςβαςθσ των γυναικϊν 
ςτα ςχετικά προγράμματα ι ςεμινάρια.  

 
 

Άξονασ Προτεραιϐτητασ 4: Ενςωμϊτωςη διϊςταςησ φϑλου ςε τομεακϋσ πολιτικϋσ – ςελ. 78-92 

τϐχοσ 4.1: Ενςωμϊτωςη τησ διϊςταςη του φϑλου ςε ϐλεσ τισ πολιτικϋσ (gender 

mainstreaming)  

 Ο δείκτθσ του τόχου 4.1 που αφορά το ποςοςτό των προχπολογιςμϊν των φορζων 
τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων, με 
εξαίρεςθ τθσ Δράςθ 4.1.2.,  δεν ςυνδζεται με τισ δράςεισ που περιγράφονται ςτθ 
ςυνζχεια οι οποίεσ αφοροφν εκκζςεισ αξιολόγθςθσ, εκπαιδευτικά προγράμματα, 
προϊκθςθ τθσ μθ ςεξιςτικισ γλϊςςασ, κατάρτιςθ/ υλοποίθςθ Εκνικοφ χεδίου Δράςθσ 
για τισ Γυναίκεσ, τθν Ειρινθ και Αςφάλεια, ςυμμετοχι ςε Εκνικά χζδια Δράςθσ άλλων 
φορζων. 

 
τϐχοσ 4.2: Ενύςχυςη τησ διατομεακόσ αντιμετώπιςησ των θεμϊτων ιςϐτητασ των φϑλων  

 Οφτε ςτθν περίπτωςθ αυτι ο δείκτθσ του τόχου 4.2 που αφορά τον αρικμό των 
δθμόςιων φορζων που διακζτουν ςχζδια ιςότθτασ ςυνδζεται με αυτόν κακαυτό τον 
ςτόχοτθσ διατομεακισ αντιμετϊπιςθσ των κεμάτων ιςότθτασ των φφλων με δεδομζνο 
ότι ο δείκτθσ απλϊσ κα καταγράψει πόςα υπουργεία ι δθμόςιοι φορείσ ζχουν 
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εκπονιςει ςχζδιο ιςότθτασ αλλά δεν κα αποτυπϊςει τθ διατομεακότθτα των πολιτικϊν 
ιςότθτασ και τθν ζνταξθ τθσ οπτικισ του φφλου ςε όλεσ τισ πολιτικζσ.  

 ε ό,τι αφορά τθ Δράςθ 4.2.3 που ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ με άλλα υπουργεία 
προβλζπει τθ βελτίωςθ του οικογενειακοφ δικαίου, προκαλεί πραγματικι ζκπλθξθ μετά 
τθν πλιρθ ςχεδόν απουςία τθσ ΓΓΟΠΙΦ από τισ διαδικαςίεσ για τθν αλλαγι του νόμου 
και τθν κζςπιςθ τθσ υποχρεωτικισ επιμζλειασ. Οι προτεινόμενεσ αλλαγζσ ςτο πλαίςιο 
του ΕΔΙΦ αφοροφν ρυκμίςεισ του Αςτικοφ Κϊδικα που είναι αντίκετεσ με τθ 
ςυνταγματικι αρχι τθσ ιςότθτασ των φφλων (1350 ΑΚ θλικία γάμου, 1505 επϊνυμο 
τζκνων), τθν ίδια ςτιγμι θ κυβζρνθςθ επζλεξε να προχωριςει ςε μια εξαιρετικά 
προβλθματικι νομοκζτθςθ για υποχρεωτικι ςυνεπιμζλεια παρά τισ κινθτοποιιςεισ, τα 
ψθφίςματα και τισ δθμόςιεσ τοποκετιςεισ των γυναικείων και φεμινιςτικϊν και επίςθσ 
παρά τθν παρζμβαςθ-απεφκυνςθτθσ Επιτροπισ CEDAW του ΟΗΕ ςτο ελλθνικό 
κοινοβοφλιο και του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ που εξζφραςαν με ςαφινεια τθν 
αντίκεςι τουσ ςτθν νομοκετικι αλλαγι.  

 ε ό,τι αφορά τθ Δράςθ 4.2.3 και τθν πρόταςθ για δθμιουργία και λειτουργία 
πλατφόρμασ για τθν πλθροφόρθςθ του κοινοφ ςχετικά με τθν πρόλθψθ και τθν 
αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν βίασ (#MeToo) https://metoogreece.gr/αξίηει να ςθμειωκεί 
ότι εξαγγζλκθκε τον Φεβρουάριο του 2021 και ςχεδόν 6 μινεσ μετά θ ιςτοςελίδα τθσ 
ελλθνικισ κυβζρνθςθσ ςυνεχίηει να είναι απενεργοποιθμζνθ ωσ προσ τθ δυνατότθτα 
υποβολισ καταγγελίασ για ςεξουαλικι παρενόχλθςθ ι άλλθ μορφι ζμφυλθσ 
κακοποίθςθσ/ βίασ.  

 Σζλοσ ςε ό,τι αφορά τθ Δράςθ 4.2.4 και τθ ςυνεργαςία με διεκνείσ και ευρωπαϊκοφσ 
οργανιςμοφσ όπου μεταξφ των άλλων περιλαμβάνεται και θ ςφνταξθ εκνικϊν εκκζςεων 
για τισ πολιτικζσ ιςότθτασ των φφλων, ασ ςθμειωκεί ότι θ Ελλάδα υπζβαλε τθν 7θ 
περιοδικι ζκκεςι τθσ ςτθν Επιτροπι CEDAWτο 2011, θ οποία αφοροφςε τθν περίοδο 
2005-2008. Oαρμόδιοσ φορζασ για τθν ιςότθτα των φφλων, θ ΓΓΟΠΙΦ, οφείλει με βάςθ 
τθ CEDAW, να υποβάλλει τρεισ είτε εκκζςεισ (2009-2012, 2013-2016, 2017-2020), είτε 
μια ενιαία και το ςφνολο τθσ περιόδου. Επιπλζον το 2021 είναι θ ΓΓΟΠΙΦ κα πρζπει να 
υποβάλλει τθν 1θ ζκκεςθσ τθσ χϊρασ ςτθν Επιτροπι GREVIOγια τθ φμβαςθ τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ.  

  

τϐχοσ 4.3: Βελτύωςη θϋςησ γυναικών που υφύςτανται πολλαπλϋσ διακρύςεισ και ϊρςη του 

κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ τουσ 

 Καταρχάσ για τον ςυγκεκριμζνο ςτόχο δεν ζχουν προβλεφκεί ςχετικοί δείκτεσ παρά το 
γεγονόσ ότι ςτθ ςυνζχεια περιγράφονται δράςεισ που αφοροφν διακριτζσ ομάδεσ 
γυναικϊν (μετανάςτριεσ, Ρομά, αποφυλακιςμζνεσ, ΑμεΑ, κ.λπ.). Η απουςία δεικτϊν 
αποδυναμϊνει και τον ςυγκεκριμζνο ςτόχο. 

 τθ Δράςθ 4.3.1 που αφορά τθν προςταςία των δικαιωμάτων των μεταναςτριϊν/ 
προςφυγιςςϊν, αιτουςϊν άςυλο προβλζπεται θ δθμιουργία διακριτοφ ξενϊνασ 
φιλοξενίασ 40 κλινϊν για τισ ομάδεσ αυτζσ χωρίσ να διευκρινίηεται αν κα αφορά 
επιηϊςεσ ζμφυλθσ βίασ και τα παιδιά τουσ. Επίςθσ εκτόσ του διακριτοφ ξενϊνασ που 
πρόκειται να δθμιουργθκεί ςτο μζλλον και μόνο ςτθν Ακινα, δεν λαμβάνεται υπόψθ 
ότι αυτι τθ ςτιγμι δεν καλφπτονται οι ανάγκεσ φιλοξενίασ των προςφυγιςςϊν που 
είναι κφματα ζμφυλθσ βίασ. Επιπλζον ςυχνά δθμιουργοφνται επιπλζον εμπόδια λόγω 
των υψθλϊν απαιτιςεων για τθν ζνταξθ ςε ξενϊνα αλλά και τθν άρνθςθ αρκετϊν 

https://metoogreece.gr/
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δθμοτικϊν αρχϊν να ςτεγάςουν προςφφγιςςεσ και αιτοφςεσ άςυλο. Από τθν άποψθ 
αυτι ζχει βαρφνουςα ςθμαςία και θ διαςφάλιςθ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςτουσ 
υφιςτάμενουσ ξενϊνεσ φιλοξενίασ και θ δθμιουργία νζων ξενϊνων όχι μόνο ςτθν 
Ακινα αλλά και ςε περιοχζσ τθσ χϊρασ όπου θ κάλυψθ των αναγκϊν είναι ςχεδόν 
μθδενικι (π.χ. άμοσ, Χίοσ, κ.λπ.). Επιπλζον δεν αρκεί θ ενίςχυςθ τθσ ςτελζχωςθσ των 
Κ ςτθν Ακινα και ςτθ Θεςςαλονίκθ με ζνα επιπλζον άτομο που κα αναλάβει κατϋ 
αποκλειςτικότθτα (;) τισ προςφφγιςςεσ. Θα πρζπει να προβλεφκεί ςτελζχωςθ και 
άλλων Κ ανά χϊρα όπου υπάρχουν ανάγκεσ που δεν καλφπτονται.  

 Με αφορμι τθ Δράςθ 4.3.3 για τθν άρςθ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ γυναικϊν 
Ρομάςθμειϊνεται ότι θ κυβζρνθςθ κατάργθςθ ιδθ από τον Ιοφλιο του 2019 τθν Ειδικι 
Γραμματεία Κοινωνικισ ζνταξθσ των Ρομά του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και ωσ εκ τοφτου μια ςειρά ςχζδια δράςθσ και 
μζτρα πολιτικισ που είχαν αρχίςει να υλοποιοφνται ζμειναν μετζωρα. Είναι 
χαρακτθριςτικό ότι ςτθν πλατφόρμα ενθμζρωςθσ και διαβοφλευςθσ για κζματα Ρομά, 
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ, 
του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων θ τελευταία ζκκεςθ 
πεπραγμζνων είναι του 2017. 

 Επίςθσ ςτθ Δράςθ 4.3.4 που αφορά τθν υποςτιριξθ κρατοφμενων και 
αποφυλακιςμζνων μθτζρων δεν προβλζπονται ειδικά προγράμματα κοινωνικισ 
ζνταξθσ και των αποφυλακιςμζνων γυναικϊν ι προγράμματα ςτζγαςθσ, εφρεςθσ 
εργαςίασ, ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ, κ.λπ. 

 Σζλοσ ςτθ Δράςθ 4.3.6 για τθν υποςτιριξθ των θλικιωμζνων γυναικϊν προκαλεί 
ζκπλθξθ θ πρόταςθ για απαςχόλθςθ των γυναικϊν άνω των 65 και θ παράταςθ του 
εργαςιακοφ βίου τουσ (που προφανϊσ κα επικυμοφν αν δεν είναι ςε κζςθ να 
βιοποριςτοφν με διαφορετικό τρόπο ι δεν λαμβάνουν ςφνταξθ ι λαμβάνουν 
εξαιρετικά χαμθλι ςφνταξθ), κακϊσ και θ αναφορά ςε αυτόνομθ διαβίωςθ ςτθν οποία 
ςυγκαταλζγονται τα Κζντρα Ημεριςιασ Φροντίδασ Ηλικιωμζνων (ΚΗΦΗ) και το 
Πρόγραμμα Βοικεια ςτο πίτι των διμων που ουδεμία ςχζςθ ζχουν με τθν αυτόνομθ 
διαβίωςθ και απλϊσ είναι υποςτθρικτικζσ δομζσ για θλικιωμζνα άτομα.  

 

τϐχοσ 4.4: Προώθηςη τησ ιςϐτητασ των φϑλων ςτην εκπαύδευςη – επιςτόμη – ϋρευνα 

 Και ςτθν περίπτωςθ αυτοφ του ςτόχου ο προτεινόμενοσ δείκτθσ (# Πανεπιςτθμιακϊν 
ιδρυμάτων που διακζτουν χζδια Ιςότθτασ) δεν ανταποκρίνεται ςε όςα αναφζρονται 
ςτον ςτόχο δίνοντασ ζμφαςθ αποκλειςτικά ςτα ΑΕΙ και όχι ςτισ άλλεσ βακμίδεσ 
εκπαίδευςθσ, παρά το ότι θ Δράςθ 4.4.1 αφορά τθν ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου 
ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ για παράδειγμα. Επίςθσ δεν υπάρχει καμία 
πρόβλεψθ για τθν ζνταξθ ςχετικϊν μακθμάτων ςτο ςχολικό πρόγραμμα, οφτε 
πρόβλεψθ για τθν ενίςχυςθ των ςπουδϊν φφλων με ανκρϊπινουσ και οικονομικοφσ 
πόρουσ. 

 
τϐχοσ 4.5: Προώθηςη τησ ιςϐτητασ των φϑλων ςτην υγεύα 

 τθν περίπτωςθ αυτοφ του ςτόχου δεν υπάρχει προτεινόμενοσ δείκτθσ ενϊ οι 
προτάςεισ του ΕΔΙΦ εξαντλοφνται ςε μνθμόνιο ςυνεργαςία με το αρμόδιο υπουργείο 
και ςε δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ.  

https://egroma.gov.gr/#1520252732155-13206757-ac5c
https://egroma.gov.gr/#1520252732155-13206757-ac5c
https://egroma.gov.gr/#1520252732155-13206757-ac5c
https://egroma.gov.gr/#1520252732155-13206757-ac5c
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τϐχοσ 4.6: Προώθηςη τησ ιςϐτητασ των φϑλων ςτον αθλητιςμϐ  

 Και ςτθν περίπτωςθ αυτοφ του ςτόχου δεν υπάρχει προτεινόμενοσ δείκτθσ ενϊ θ 
βαςικι δράςθ που προτείνεται (Δράςθ 4.6.1) αφορά τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ 
γυναικϊν ςε ακλθτικά προγράμματα. Ασ ςθμειωκεί ότι θ παροφςα κυβζρνθςθ 
κατάργθςε τισ ποςοςτϊςεισ φφλου ςτα Δ των ακλθτικϊν ςωματείων και ότι μζχρι 
ςτιγμισ δεν ζχει προχωριςει ςε ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθν πρόλθψθ και 
αντιμετϊπιςθ τθσ ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ και τθσ ζμφυλθσ βίασ ςτον ακλθτιςμό 

 

τϐχοσ 4.7 Προώθηςη τησ ιςϐτητασ των φϑλων ςτον πολιτιςμϐ - MME  

 Δεν είναι ςαφζσ πϊσ ο δείκτθσ του ςτόχου 4.7 (# ετιςιων εκκζςεων ΜΜΕ για τθν 
προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων) ςυνδζεται τόςο με τθ Δράςθ 4.7.1 που αφορά τθν 
ενίςχυςθ τθσ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ που προωκεί τθν ιςότθτα των φφλων, όςο και 
με τθ Δράςθ 4.7.2 για τθν εξάλειψθ των ςτερεοτφπων φφλου από το δθμόςιο λόγο. Θα 
ζπρεπε ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ να αναδιατυπωκεί και να ποςοτικοποιθκεί με βάςθ τισ 
προτεινόμενεσ δράςεισ και επιμζρουσ ενζργειεσ που προτείνονται.  

 
τϐχοσ 4.8: Ενύςχυςη ςτατιςτικών ςτοιχεύων, ερευνών και πρϐςβαςησ ςτην γνώςη υπϐ την 

οπτικό του φϑλου 

 Για τον ςυγκεκριμζνο ςτόχο δεν υπάρχει προτεινόμενοσ δείκτθσ, ενϊ προτείνεται 
πλικοσ ερευνϊν και μελετϊν που ξεπερνοφν τισ είκοςι (20) κακϊσ και ετιςιων 
εκκζςεων. 

 

4. Διαδικαςύα Παρακολοϑθηςησ του ΕΔΙΥ 

 ε ϐ,τι αφορϊ το (κεντρικϐ/ περιφερειακϐ/ τοπικϐ) ςχόμα που προτεύνεται για την 

εφαρμογό και παρακολοϑθηςη των ϋργων και των δρϊςεων του ΕΔΙΥ 2021-2025 -  

που θα υλοποιηθοϑν απϐ την ΓΓΔΟΠΙΥ, εμπλεκϐμενουσ κυβερνητικοϑσ και 

κοινωνικοϑσ φορεύσ, προκαλεύ προβληματιςμϐ ϐτι δεν προβλϋπεται η ςυμμετοχό μη 

κυβερνητικών οργανώςεων (γυναικεύων και φεμινιςτικών), παρϊ μϐνο εμμϋςωσ μϋςω 

του Εθνικοϑ υμβουλύου Ιςϐτητασ των Υϑλων (ΕΙΥ) ϐπου προβλϋπεται η ςυμμετοχό 

δϑο (2) εκπροςώπων γυναύκειων ό φεμινιςτικών οργανώςεων (με εναλλαγό ςε κϊθε 

επϐμενη ςυγκρϐτηςη ώςτε να εκπροςωποϑνται εκ περιτροπόσ διαφορετικϋσ 

γυναικεύεσ ό φεμινιςτικϋσ οργανώςεισ, με τουσ αναπληρωτϋσ τουσ, ςϑμφωνα με το 

Άρθρο 20 του Ν. 4808/2021 που τροποπούηςε το Άρθρο 9 του Ν. 4604/2019 για το 

Εθνικϐ υμβοϑλιο Ιςϐτητασ των Υϑλων).  

 


