
From:                                 Dimosthenis Tremos
Sent:                                  Fri, 10 Jan 2020 15:21:34 +0200
To:                                      Dimosthenis Tremos
Subject:                             Αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στους τομείς της 
οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το τρίτο τετράμηνο του 2019.

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
 
Τηλ.: 2131511145  Fax: 2103231316  e-mail: dtremos@isotita.gr
 
Αθήνα, 10-1-2020                             ΠΡΟΣ: - Βουλή των Ελλήνων.
Α.Π.: Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./15                            - Συνήγορο του Πολίτη: Κύκλο Ισότητας 
των Φύλων.
                                                               - Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου.
                                                               - Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης: 
Γραφείο Σ.Θ.Δ.Ε.Θ.
                                                               - Υπουργεία και Εποπτευόμενους Φορείς.
                                                               - Μ.Ε.Α. Ε.Ε., Ο.Η.Ε., Σ.τ.Ε., UNESCO, 
Ο.Α.Σ.Ε., Ο.Ο.Σ.Α.
                                                               - Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα. 
                                                               - Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.
                                                               - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων.
                                                               - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών 
Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων.
                                                               - Παγκόσμια Τράπεζα.
                                                               - Συμβούλιο της Ευρώπης.
                                                               - UNESCO.
                                                               - E.M.Y. 
                                                               - Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
                                                               - Γ.Σ.Ε.Ε.
                                                               - Ο.Τ.Ο.Ε.:  Γραμματεία Ισότητας.
                                                               - Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής 
Διακυβέρνησης.
                                                               - Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών Ελλάδας.
                                                               - Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών: 
Δομή Ισότητας των Φύλων.
                                                               - ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ: Γραφείο Ισότητας.
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                                                               - Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας.
                                                               - Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων 
Γυναικών 
                                                                 Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ).
                                                               - Ε.Ε.Δ.Ε.: Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών 
Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ).
                                                               - Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών 
Ελλάδος (ΣΕΓΕ).
                                                               - Οργανισμό Γυναικών Επιχειρηματιών & 
Επαγγελματιών (ΟΓΕΕ) Αθήνας.
                                                               - Ελληνική Εταιρεία Γυναικών 
Πανεπιστημιακών.
                                                               - Ίδρυμα Μποδοσάκη.
                                                               - Όμιλο ICAP.   
                                                
ΘΕΜΑ: Αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, 
της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το τρίτο τετράμηνο του 2019. 
 
ΣΧΕΤ.: Το από Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./51/11-9-2019 έγγραφό μας με θέμα «Αναλυτική 
παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και 
του πολιτισμού το δεύτερο τετράμηνο του 2019»:
http://www.isotita.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%
ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7-
%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b7%cf%82-
%ce%b3-%ce%b3-3/ .
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο του κρατικού 
φορέα ισότητας των φύλων έχουν αναρτηθεί σε μορφή ηλεκτρονικής έκδοσης οι τρεις 
αναλυτικές απολογιστικές εκθέσεις του έργου της αρμόδιας «Διεύθυνσης Σχεδιασμού, 
Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της 
«Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 
(Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.)» στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το 
τρίτο τετράμηνο του 2019:
 
α) Οι 33 δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο θεματικό πεδίο 
«Γυναίκες και Οικονομία» το τρίτο τετράμηνο του 2019 υπέρ της οικονομικής 
ενδυνάμωσης των γυναικών (σχετικό το Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./346/30-12-2019):
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/33-
%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A6-
%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-Q3-2019.pdf .
 
Επισημαίνεται 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/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3-%CE%B3-3/
http://www.isotita.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3-%CE%B3-3/
http://www.isotita.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3-%CE%B3-3/
http://www.isotita.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3-%CE%B3-3/
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/33-%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A6-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-Q3-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/33-%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A6-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-Q3-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/33-%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A6-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-Q3-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/33-%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A6-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-Q3-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/33-%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A6-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-Q3-2019.pdf


β) Οι 35 δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για την εκπαίδευση το τρίτο 
τετράμηνο του 2019 (σχετικό το Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./342/27-12-2019 έγγραφό μας): 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/35-
%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A6-
%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-Q3-
2019.pdf .
 
Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στον πρώτο και τον δεύτερο 
στόχο του άξονα προτεραιότητας «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Πολιτισμός, Αθλητισμός και 
Μ.Μ.Ε.» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020» 
με τίτλο «Προώθηση της ισότητας των φύλων στην τυπική εκπαίδευση, την επιστήμη 
και την έρευνα» και «Προώθηση της ισότητας των φύλων στη δια βίου μάθηση και στην 
άτυπη εκπαίδευση» αντίστοιχα. Σύμφωνα με το ΕΣΔΙΦ 2016-2020, πάγια θέση του 
κρατικού φορέα ισότητας των φύλων αποτελεί η σημαντικότητα του ρόλου της 
εκπαίδευσης για την προώθηση των ζητημάτων ισότητας και την παραγωγή και 
προαγωγή μίας κουλτούρας ισότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες στη βάση της 
αμοιβαιότητας, της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στη 
διαφορετικότητα.
 
γ) Η δραστηριοποίηση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο χώρο του 
πολιτισμού το τρίτο τετράμηνο του 2019 (σχετικό το Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./343/27-12-2019 
έγγραφό μας): 
http://www.isotita.gr/wp-
content/uploads/2020/01/%CE%94%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B
9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A6-
%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-Q3-
2019.pdf .
 
Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στον τέταρτο στόχο 
«Προώθηση της ισότητας των φύλων στην πολιτιστική δημιουργία» του άξονα 
προτεραιότητας «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Μ.Μ.Ε.» του 
«Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020», δεδομένου 
ότι η πολιτιστική δημιουργία λειτουργεί διαχρονικά ως δέκτης και πομπός 
αναμετάδοσης στο ευρύ κοινωνικό σύνολο ενός πλέγματος τυποποιημένων αντιλήψεων 
και προτύπων που απορρέουν από τις εκάστοτε κυρίαρχες αξίες: 
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf .
 
Αξίζει να τονιστεί ότι οι συνολικά 81 δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν υπό την 
εποπτεία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., καθώς και με τη στήριξη της 
πολιτικής ηγεσίας και τη συμμετοχή των αντίστοιχων τεσσάρων οργανικών μονάδων 
της εν λόγω Διεύθυνσης του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων:
- «Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων»
- «Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων»
- «Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)»
- «Τμήμα Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου».
 

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/35-%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A6-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-Q3-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/35-%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A6-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-Q3-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/35-%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A6-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-Q3-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/35-%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A6-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-Q3-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/35-%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A6-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-Q3-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/%CE%94%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A6-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-Q3-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/%CE%94%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A6-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-Q3-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/%CE%94%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A6-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-Q3-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/%CE%94%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A6-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-Q3-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/%CE%94%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A6-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-Q3-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/%CE%94%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%A6-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-Q3-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf


Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στα θεματικά πεδία «Θεσμικοί 
Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων», «Γυναίκες και Οικονομία», «Γυναίκες και 
Εκπαίδευση» και «Γυναίκες και Πολιτισμός» 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).
 
Παρακαλούνται οι αποδέκτες του εγγράφου να ενημερώσουν, κατά την κρίση τους, τις 
αρμόδιες οργανικές μονάδες των Υπηρεσιών τους και συνεργαζόμενους φορείς. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.  
 

Με εκτίμηση,
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΕΜΟΣ

 
Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Γενικής Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων κας Μαρίας Συρεγγέλα.
 


