
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ευρωπαϊκή προβολή των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 

 το δίμηνο Ιουνίου - Ιουλίου 2016 

 

Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με 

ευρωπαϊκή διάσταση κατά το διάστημα του Ιουνίου - Ιουλίου 2016 προβλήθηκαν εκτενώς 

εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της αξιοποίησης της διαδικτυακής 

πλατφόρμας "EuroGender-ΕυρωΦύλο" του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των 

Φύλων (EIGE): http://eurogender.eige.europa.eu/ . 

  

Δώδεκα σημαντικές ανακοινώσεις έχουν ήδη αναρτηθεί στη διαδικτυακή 

πλατφόρμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του εν λόγω Ευρωπαϊκού Οργανισμού, ο 

οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για την προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων 

εντός και εκτός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα: 

 

  Στις 2 Ιουνίου 2016 προβλήθηκε η πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη δημοσιοποίηση 

στην Ελλάδα της σύνοψης των εργασιών της πρώτης Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής 

Διάσκεψης με ρητή αναφορά στα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων.  

 

Στις 9 Ιουνίου 2016 δημοσιοποιήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή 

των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Τα στοιχεία προέρχονται 

από τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

(Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), ενώ προηγήθηκε 

σχετική επεξεργασία αυτών από το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών 

Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.  

   

Στις 13 Ιουνίου 2016 η Γ.Γ.Ι.Φ. δημοσιοποίησε τη Διακήρυξη των Ηγετών 79 

αναπτυσσόμενων χωρών, όπου η ισότητα των φύλων κατέχει πρωταγωνιστική θέση. Το 

διήμερο 31 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Port Moresby, πρωτεύουσα της 

Παπούα Νέας Γουινέας, η 8
η
 Διάσκεψη των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων 79 χωρών 

της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνία 

συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση (γνωστή ως Συμφωνία του Cotonou).  

  

Στις 17 Ιουνίου 2016 η Γ.Γ.Ι.Φ. ανήρτησε τα ευρήματα της έρευνας εργατικού 

δυναμικού για το πρώτο τρίμηνο του 2016 στην Ελλάδα, από τα οποία, σύμφωνα με την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή,  προκύπτει η αρνητική πρωτιά των Ελληνίδων στην ανεργία.  

 

Στις 23 Ιουνίου 2016 η Γ.Γ.Ι.Φ. ανήρτησε στη διαδικτυακή πλατφόρμα του EIGE την 

επιτυχημένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ρόλο της ισότητας 

των φύλων στην αναπτυξιακή συνεργασία ως διακριτής θεματικής ενότητας στις 

Ευρωπαϊκές Ημέρες για την Ανάπτυξη (Βρυξέλλες, 15-16/6/2016). 



 

  

Την 1η Ιουλίου 2016 αναρτήθηκαν από τη Γ.Γ.Ι.Φ. στην εν λόγω διαδικτυακή 

πλατφόρμα οι επτά Αρχές για την ενδυνάμωση των γυναικών στις επιχειρήσεις και την 

οικονομία.  

 

Στις 4 Ιουλίου 2016 αναρτήθηκαν τα φωτογραφικά άλμπουμ της Γ.Γ.Ι.Φ. για τους 

δύο πανελλήνιους διαγωνισμούς δημιουργίας αφίσας σχολικού/ακαδημαϊκού έτους 2015-

2016 για μαθητές/-τριες και φοιτητές/-τριες. 

 

Στις 5 Ιουλίου 2016 η Γ.Γ.Ι.Φ. ανήρτησε σχετικό πληροφοριακό υλικό για το Διεθνές 

Συμπόσιο "Γυναίκες των Πρεσπών - Γυναίκες του Κόσμου. Οι Γυναίκες των Πρεσπών 

Επιχειρούν" (Φλώρινα, 7-8/7/2016), το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

Συγχρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο "New Prespas Festival: The Ladies of the Lakes" 

(Επιχειρησιακό Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ "Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 

της Μακεδονίας 2007-2013"). 

  

Στις 18 Ιουλίου 2016 η Γ.Γ.Ι.Φ. ανήρτησε στη διαδικτυακή πλατφόρμα του EIGE τα 

αποτελέσματα της επιτυχημένης δημόσιας δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων με θέμα τις 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση των Ελληνίδων στο δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με σχετική  Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Στις 18 Ιουλίου 2016 αναρτήθηκε στην αγγλική γλώσσα το Ηλεκτρονικό 

Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα τη 

συμμετοχή των Ελληνίδων στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

  

Στις 21 Ιουλίου 2016 αναρτήθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης & 

Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων ένας συνοπτικός κατάλογος στην αγγλική 

γλώσσα με θέμα τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ενίσχυση της γυναικείας 

απασχόλησης. 

  

Στις 22 Ιουλίου 2016 αναρτήθηκε στην αγγλική γλώσσα το Ηλεκτρονικό 

Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα 

"Γυναίκες και Φτώχεια".  

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και 

συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και 

αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ 

γυναικών και ανδρών. 
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