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«Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική
ανάπτυξη και εφαρμογή περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων ισότητας των Φύλων»

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
(Γ.Γ.Ι.Φ.)
επιχειρεί
μια
ολοκληρωμένη
παρέμβαση ώστε να αναδειχθεί ο πολιτικός,
οικονομικός και κοινωνικός χαρακτήρας της
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στο
πλαίσιο αυτό, η Γ.Γ.Ι.Φ. στοχεύει στα ακόλουθα:
 Στην ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας
δράσης.
 Στη βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των μηχανισμών
και των δομών σχεδιασμού, εφαρμογής,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των
μέτρων και των πολιτικών ισότητας.
 Στην αποτελεσματική ένταξη της
διάστασης της ισότητας των φύλων σε
όλο το εύρος της δημόσιας δράσης
(gender mainstreaming), μέσω της
ενεργοποίησης της κοινωνίας των

πολιτών, τόσο στο επίπεδο
Κεντρικής Διοίκησης όσο και
Αυτοδιοίκησης.

της
της

Αντικείμενο του έργου
αποτελεί η εξειδίκευση
του πρότυπου Σ.Ε.Ι.Φ.
στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αιγαίου και
στο Δήμο Ρόδου, καθώς
και η ανάπτυξη και η
πιλοτική εφαρμογή Περιφερειακών / Τοπικών
Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων. Ειδικότερα
το έργο αφορά:
 Στην εξειδίκευση του πρότυπου
Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των
Φύλων (ΣΕΙΦ) στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αιγαίου και στο Δήμο Ρόδου
και η εκπόνηση ισάριθμων Εγχειριδίων

Εξειδίκευσης του πρότυπου ΣΕΙΦ της
ΓΓΙΦ.
 Στην ανάπτυξη και η πιλοτική εφαρμογή
του Προγράμματος Ισότητας των Φύλων
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στο
Δήμο Ρόδου.
 Στην επιστημονική και συμβουλευτική
υποστήριξη και τεχνική βοήθεια για την
ανάπτυξη
των
παραπάνω
Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων
ανά φορέα υλοποίησης.
Για την εξειδίκευση του προτύπου Σ.Ε.Ι.Φ. θα
αξιοποιηθούν οι αντίστοιχοι Οδηγοί Εφαρμογής
του Πρότυπου στους Δήμους και τις
Περιφέρειες.

Στρατηγικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη
τριών «οδικών χαρτών» που θα αξιοποιήσει
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αντίστοιχα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ο Δήμος Ρόδου.
Ο κάθε «οδικός χάρτης» θα περιλαμβάνει τις
απαιτούμενες ενέργειες και προϋποθέσεις για
την επιτυχή υλοποίηση - εφαρμογή των
Περιφερειακών / Τοπικών Προγραμμάτων
Ισότητας των Φύλων, επικεντρώνοντας στους
εξής επιμέρους στρατηγικούς στόχους:






Εξασφάλιση των προαπαιτούμενων
συνθηκών που διευκολύνουν την ένταξη
της οπτικής του φύλου στις δημόσιες
πολιτικές.
Εντοπισμός σταδίων-κλειδιών, τομέωνπεδίων παρέμβασης και επίπεδων
πολιτικής όπου μπορεί να εφαρμοστεί η
στρατηγική.
Αξιοποίηση των απαιτούμενων τεχνικών
και εργαλείων για την εκτίμηση ως προς
την ισότητα των φύλων των επιπτώσεων
και των διαφορετικών αποτελεσμάτων
(θετικών, αρνητικών, ουδέτερων) όλων
των σχεδιαζόμενων πολιτικών, δράσεων
και προγραμμάτων, σε οποιονδήποτε
τομέα και σε όλα τα επίπεδα
λειτουργίας του ΟΤΑ (gender impact
assessment), καθώς και για την ένταξη






της διάστασης του φύλου κατά την
κατάρτιση και παρακολούθηση του
προϋπολογισμού του ΟΤΑ (gender
budgeting).
Συμμετοχή των αρμόδιων και εν δυνάμει
εμπλεκόμενων φορέων.
Δημιουργία σχετικών μεθοδολογιών και
εργαλείων (Σχεδίων Ισότητας), η
ανάπτυξη ενεργειών, η εφαρμογή και
αξιολόγησή τους, με σκοπό την
αποτελεσματικότερη
ένταξη
της
ισότητας των φύλων στις πολιτικές
(gender
mainstreaming)
των
Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου
Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου.
Επιστημονική
και
συμβουλευτική
υποστήριξη των Περιφερειών και του
Δήμου για την ένταξη πολιτικών
ισότητας των φύλων στο πρόγραμμά και
στις δράσεις τους για την ανάπτυξη των
προαναφερθέντων
Προγραμμάτων
Ισότητας των Φύλων ανά φορέα
υλοποίησης.

 Οι εργαζόμενες γυναίκες των αιρετών
Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου
Αιγαίου, καθώς και του Δήμου Ρόδου.

Οι υπάλληλοι
των
Περιφερειών
Νοτίου
Αιγαίου,
Βορείου Αιγαίου και
του Δήμου Ρόδου που
θα ευαισθητοποιούν
για τις διαφορετικές
επιπτώσεις που επιφέρουν
οι πολιτικές που σχεδιάζονται και
απευθύνονται στους κατοίκους.
 Οι γυναίκες στο σύνολό τους, αλλά και
επιμέρους
ομάδες
αυτών
(π.χ.
μετανάστριες, θύματα κακοποίησης,
θύματα trafficking), που κατοικούν στα
όρια
των
προαναφερόμενων
διοικητικών δομών.
 Οι άνδρες και οι γυναίκες οι οποίοι/ες
θα ωφεληθούν από τις δράσεις και τις
πολιτικές των διοικητικών δομών
σύμφωνα με τις διαφορετικές τους
ανάγκες και προτεραιότητες.
 Η τοπική κοινωνία στο σύνολό της.
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Η υλοποίηση του έργου αναμένεται:
 Να συμβάλλει στην αποτελεσματική
ένταξη της διάστασης του φύλου και
στην ενδυνάμωση των πολιτικών
ισότητας σε όλο το εύρος της τοπικής
αυτοδιοίκησης,
που
αποτελεί
προϋπόθεση για την προώθηση της
αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 Να ενισχύσει την ποιότητα και την
αποτελεσματικότητα των μηχανισμών
σχεδιασμού,
εφαρμογής,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των
μέτρων και των πολιτικών ισότητας που
εφαρμόζουν οι ΟΤΑ.
 Να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ένταξη
της ισότητας των φύλων στο
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο της
διακυβέρνησης, τόσο στο επίπεδο
εσωτερικής
λειτουργίας
των
οργανισμών, όσο και στο επίπεδο της
εξυπηρέτησης του συνόλου των πολιτών
αλλά και επιμέρους ομάδων της τοπικής
κοινωνίας.

Οι δράσεις και τα πακέτα εργασίας του
έργου είναι τα εξής:









Καταγραφή και αποτίμηση της
υφιστάμενης
κατάστασης
στο
εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον
κάθε χωρικής ενότητας.
Εξειδίκευση
του
Πρότυπου
Συστήματος Ένταξης της Ισότητας
των Φύλων (ΣΕΙΦ) της ΓΓΙΦ.
Υποστήριξη και Παρακολούθηση των
Τοπικών-Περιφερειακών
Προγραμμάτων Ισότητας των φύλων.
Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων
δημοσιότητας.
Υλοποίηση
συμπληρωματικών
υπηρεσιών προς τις ΓΓΙΦ για την
πορεία υλοποίηση του έργου.

Υπουργείο Εσωτερικών
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και
Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του
Υπουργείου Εσωτερικών (EYΣΥΔΕ ΥΠΕΣ)
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ : 213 150 1454 / 2131501465, Fax: 213 150 1491

Βατάτζη 40, 114 72, Αθήνα
Τηλ: 210 8210895, Fax: 210 8254021
Email: epmail@europeanprofiles.gr
web: www.europeanprofiles.gr

Υπεύθυνος υλοποίησης του έργου είναι η
Ένωση Εταιρειών «EUROPEAN PROFILES
A.E. – ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ».

Καραολή & Δημητρίου 20, 551 31, Θεσ/νίκη
Τηλ 2310 403371, Φαξ: 2310 403372
Email: info@gnosianaptixiaki.gr

web: www.gnosianaptixiaki.gr

