
      Αθήνα, 25.01.2021 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Απαιτούμε την επαναφορά της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στον ρόλο της 

προώθησης πολιτικών για την ουσιαστική Ισότητα κι όχι την επιστροφή των γυναικών 

στο «σπίτι και τα παιδιά»! 

Ο πρόσφατος ανασχηματισμός αποτέλεσε τη δεύτερη δυσμενή παρέμβαση της παρούσας 

κυβέρνησης στην πολιτική ισότητας των φύλων, οδηγώντας στην περαιτέρω απαξίωση τον 

θεσμό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ). 

Η πρώτη αρνητική μεταβολή έγινε με την ανάληψη της κυβέρνησης από τη ΝΔ, το 2019, 

οπότε, με το ΠΔ 81/2019 ΦΕΚ Α’ 119 αναγγέλθηκε η μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 

Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) του 

Υπουργείου Εσωτερικών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με το ΠΔ 

84/2019 ΦΕΚ Α’ 123 συστήθηκε η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας 

των Φύλων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το ίδιο ΠΔ στο άρθρο 7 

παρ. 4 καταργεί την «…Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων που συστάθηκε με το άρθρο 

27 του ν. 1558/1985». 

Οι παραπάνω κυβερνητικές επιλογές, της μετονομασίας της Γενικής Γραμματείας σε 

«Οικογενειακής Πολιτικής» κυρίως και δευτερευόντως σε «Ισότητας Φύλων», καθώς και η 

μεταφορά της στο Υπουργείο Εργασίας, αποτέλεσαν τις πρώτες ενδείξεις υποτίμησης των 

πολιτικών ισότητας. 

Συνεχίζοντας οι χωρίς εξήγηση και τεκμηρίωση των στόχων και σκοπών αλλαγές, το 

πρόσφατο ΠΔ 2/2021 επέφερε περαιτέρω υποβάθμιση της πάλαι πότε Γενικής Γραμματείας 

Ισότητας των Φύλων με την μετονομασία της σε “Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και 

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων” και την υπαγωγή της στις αρμοδιότητες 

της Υφυπουργού Εργασίας, αρμόδιας για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, κ. 

Μ.Συρεγγέλα, τέως Γενικής Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. 

Η ταύτιση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων με τη δημογραφική πολιτική και την 

οικογένεια αποτελεί ένα βαθιά συντηρητικό βήμα, μία οπισθοδρόμηση που παραπέμπει στην 

στερεοτυπική αντίληψη ότι η μητρότητα αποτελεί τον μοναδικό προορισμό των γυναικών και 

συμβάλλει στη διαιώνιση των πατριαρχικών έμφυλων κατηγοριοποιήσουν και ταυτοτήτων.  

Στις ημέρες μας, όπου το κοινωνικό κράτος εξαφανίζεται και οι εργατικές και γυναικείες 

κατακτήσεις δέχονται σφοδρή επίθεση, ο ακραίος νεοφιλελευθερισμός επιβάλλει τρομακτικές 

περικοπές κονδυλίων για τη δημόσια πρόνοια και στήριξη των λαϊκών αναγκών. Ως εκ τούτου, 

εντείνεται η πίεση στις γυναίκες των εργατικών στρωμάτων να καλύψουν «ψυχή τε και 

σώματι» όλες τις απαιτήσεις της κοινωνικής αναπαραγωγής.  

Η αλλαγή του ονόματος της ΓΓΙΦ δεν είναι απλά ένας «αταίριαστος» συνδυασμός με την 

οικογενειακή και δημογραφική πολιτική. Στην ουσία, πρόκειται για μία συνειδητή αντιστροφή 

του στόχου της Ισότητας των Φύλων, για έναν «κόντρα ρόλο» της ΓΓΙΦ, αφού από τον τίτλο 



της και μόνο σηματοδοτείται ο… «προαιώνιος προορισμός» των γυναικών που δεν είναι άλλος 

από την οικογένεια και το «σπίτι». 

Δύσκολα διακρίνεται ακόμα κι από ιδεοληψίες όπως του απερχόμενου πρόεδρου των ΗΠΑ 

Ντόναλντ Τραμπ και των οπαδών του ή ακόμη των εθνικοσοσιαλιστών και σίγουρα δεν 

αρμόζει σε μία σύγχρονη δημοκρατία. 

Θυμίζει την ομιλία της εκπροσώπου της ΧΑ Ελένης Ζαρούλια στην Ειδική συνεδρίαση της 

Ολοµέλειας της Βουλής, για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναικάς την 8η Μαρτίου 2017 η 

οποία ισχυριζόταν ότι «... οι Ελληνίδες εγκλωβισμένες σε άλλες προτεραιότητες, αργούν να 

δημιουργήσουν οικογένεια και να τεκνοποιήσουν. Και όταν το κάνουν, συνήθως αδυνατούν 

να προσφέρουν τον απαιτούμενο χρόνο και διάθεση για τη σωστή ανατροφή των παιδιών. Το 

αποτέλεσμα αυτής της απομάκρυνσης της Ελληνίδας από τον πρωταρχικό της ρόλο είναι ένα 

από τα αίτια του δημογραφικού µαρασμού...». 

Στην «πολιτισμένη Δύση» και το 2021 η επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων απέχει 

πολύ από την πραγματικότητα. Πρόκειται για την πραγματικότητα που εκφράζει η Σοφία 

Μπεκατώρου και άλλες αθλήτριες, οι οποίες καταγγέλλουν μια τραγική κανονικότητα 

έμφυλης κακοποίησης. 

Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη ανθρώπινη αρχή, δεν τεμαχίζεται, ούτε 

συγχωνεύεται. Αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο κάθε σύγχρονης δημοκρατικής 

κοινωνίας. 

 

Γι’ αυτούς τους λόγους, η Γραμματεία Ισότητας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ζητά: 

 

*  την επανασύσταση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 

*  την επιστροφή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Κέντρου Ερευνών 

για Θέματα Ισότητας στο Υπουργείο Εσωτερικών και 

*  την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών με δημόσιες, δωρεάν και ποιοτικές, υποστηρικτικές 

υπηρεσίες. 

Η σημαντική και διακριτή αποστολή της ΓΓΙΦ για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας 

των φύλων και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών φάνηκε και κατά την περίοδο 

της πανδημίας του κορωνοϊού που διανύουμε, με την υποστήριξη εκατοντάδων γυναικών από 

την τηλεφωνική γραμμή SOS15900, τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες Φιλοξενίας. 

 

Ειδικά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία, επιβάλλεται η 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων να αποκτήσει και πάλι τον αυτόνομο ρόλο της, να 

επιστρέψει στο Υπουργείο Εσωτερικών και να ενισχυθεί τόσο με προσωπικό, όσο και με 

οικονομικούς πόρους. 

 

Από τη Γραμματεία Ισότητας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 


