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Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
υλοποιεί το Έργο Σημαία "Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης (Παρατηρητήριο)”. Στόχος του Έργου είναι η 
υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην 
αξιολόγηση πολιτικών ισότητας των φύλων, μέσω εμπεριστατωμένων στοιχείων για τα θέματα ισότητας 
(στατιστικών και μελετών) που προκύπτουν από την ανάπτυξη και λειτουργία σχετικών εργαλείων. 
ΣΣτο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται δράσεις δημοσιότητας του Έργου και συγκεκριμένα 8 τεχνικές 
συναντήσεις/εργαστήρια με συμμετοχή φορέων, 2 συνέδρια και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού 
ενημερωτικού υλικού. 
Η Β' Τεχνική Συνάντηση/Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 06 Μαΐου 2015, με σκοπό την 
ενημέρωση των φορέων για το σκοπό και την πορεία υλοποίησης του Έργου.
ΣτηΣτη συνάντηση πήραν μέρος στελέχη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ, του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Συνηγόρου του Πολίτη, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδος.
Από εκπρόσωπο της ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ έγινε μια συνοπτική παρουσίαση του συνόλου του έργου, ενώ από 
εκπρόσωπους της εταιρείας INTRAWAY έγινε επίδειξη και παρουσίαση:
Της Εφαρμογής για την ποσόστωση των φύλων στα συλλογικά όργανα της Διοίκησης
(Κά(Κάντε κλικ εδώ για την παρουσίαση της Εφαρμογής).
Της Έρευνας για τη χρήση της γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα και του Οδηγού χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας 
στα διοικητικά έγγραφα
(Κάντε κλικ εδώ για την παρουσίαση της Έρευνας).
Μετά την ενημέρωση ακολούθησε συζήτηση όπου διατυπώθηκαν προτάσεις και σχόλια για  το Έργο. 
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