
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

H Ισότητα των Φύλων στους Δήμους και τις Περιφέρειες 

 αναγκαία συνθήκη για τη ριζική μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης 

  

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των 

Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, παραβρέθηκε 

στα Ιωάννινα χθες, 24/5/2016 και 

συμμετείχε στην εκδήλωση για την 

παρουσίαση της «Ευρωπαϊκής Χάρτας 

για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές 

Κοινωνίες» που διοργάνωσε η Επιτροπή 

Ισότητας του Δήμου.  

 

Πρόκειται για το διεθνές κείμενο, που προωθεί την ανάδειξη θεμάτων ισότητας, μέσα 

από την ενσωμάτωση αυτών στις δομές, τις υπηρεσίες και τις γενικότερες λειτουργίες των 

Δήμων. Ταυτόχρονα, σημαίνει και τη δέσμευση τους για την προώθηση της αρχής της 

ισότητας των φύλων.  

 

Η Γενική Γραμματέας τόνισε εξαρχής ότι «η ευαισθητοποίηση και η εμπλοκή της 

τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα ισότητας  κρίνεται ως αναγκαία και παράλληλα ικανή για 

τη ριζική μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης». Επίσης, υπογράμμισε ότι «Η διαρκής 

συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες αποτελεί σταθερή επιδίωξη μας και 

εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή μας σε ζητήματα αυτοδιοίκησης, γιατί θεωρούμε ότι 

μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ουσιαστική προώθηση της ισότητας των 

φύλων». 

Υπ’ αυτό το πρίσμα, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη της συμμετοχής της ΓΓΙΦ στην 

αποκέντρωση του κράτους,  με πρωτοβουλίες  που δίνουν  έμφαση στη ριζική μεταρρύθμιση 

της Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα,  επεσήμανε  τη συμμετοχή της ΓΓΙΦ σε αυτή, με ανανεωμένες 

προτάσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις, που στοχεύουν στην ανάδειξη των θεμάτων 

ανισοτήτων ως ζητήματα που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. 

 

Επίσης, η Γενική Γραμματέας ανήγγειλε την επικείμενη σύσταση Επιτροπής Σχεδιασμού 

και Παρακολούθησης Δράσεων στην ΓΓΙΦ, για την ενθάρρυνση των γυναικών στα κέντρα 

λήψης των πολιτικών αποφάσεων στην αυτοδιοίκηση Α’ και Β΄ βαθμού και το χώρο της 

αυτοδιοίκησης, μέριμνα της οποίας είναι να καταλήξει σε ώριμες θεσμικές παρεμβάσεις, 

όπως: 



� η καθιέρωση της υποχρεωτικής σύστασης Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας 

� η μονιμοποίηση της λειτουργίας των δύο Γραφείων Ισότητας ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ για την 

παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του έργου των υπηρεσιακών 

μονάδων των Δήμων για την ισότητα. 

Παράλληλα, εξέφρασε τις θέσεις της ΓΓΙΦ  σε ζητήματα Αυτοδιοίκησης, οι οποίες, μέσω 

της δικτύωσης με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, της ουσιαστικής συνεργασίας και 

τεχνικής υποστήριξης από τα Γραφεία Ισότητας της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, στοχεύουν στην 

επικαιροποίηση των εργαλείων παρέμβασης για την ισότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση, με 

σημαντικότερα αυτών: 

• την αποτίμηση σχεδίων δράσης, που υλοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο 

• τη συλλογή και διακίνηση καλών πρακτικών δήμων και περιφερειών για την 

προώθηση της ισότητας 

• τον κανονισμό λειτουργίας των  Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας 

• τον επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας της ΓΓΙΦ, με δημιουργία κόμβου 

πληροφοριών για τα θέματα αυτά 

Η Γενική Γραμματέας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην αναγκαιότητα άμεσης 

συγκρότησης και λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας εκ μέρους όλων των Δήμων, 

που θα βοηθήσει σημαντικά στην εγρήγορση της δημοτικής αρχής και της τοπικής 

κοινωνίας για την εύρυθμη λειτουργία της καθημερινότητάς της με όρους ισότητας.  

Ταυτόχρονα, απαρίθμησε και ορισμένους από τους άξονες προτεραιότητας του νέου 

«Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων» της περιόδου 2016-2020 της ΓΓΙΦ, 

οι οποίοι σχετίζονται με την ισότητα στην Αυτοδιοίκηση, ενώ αναφέρθηκε και στην 

συνέχιση της λειτουργίας όλων των υποστηρικτικών δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα και 

Ξενώνες Φιλοξενίας) για τις γυναίκες που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας,  τα 

επόμενα τρία χρόνια. 

Τέλος, η Γενική Γραμματέας επισκέφτηκε  το Δημαρχείο της Πόλης, όπου σε συνάντησή 

της με τον Δήμαρχο και Υπηρεσιακά στελέχη, πρότεινε τη δημιουργία Γραφείου Ισότητας 

στο νέο Οργανόγραμμα του Δήμου και συμφωνήθηκε η συνέχιση της συνεργασίας του 

Δήμου με τη ΓΓΙΦ, για την προώθηση δράσεων και πρωτοβουλιών, που θα αναδείξουν τα 

θέματα ισότητας ως ρυθμιστές της κοινωνικής συνοχής στην πόλη. 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                          Το  Γραφείο Τύπου, 25/05/2016                                                                 

Τηλ 2131511102 
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