
 

   
This Project is co-funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Program (2014-2020) 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

H Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ), απευθύνει ανοιχτό 

κάλεσμα προς μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα απονομής 

πιλοτικού Σήματος Ισότητας, στο πλαίσιο του Έργου SHARE 

 To Έργο SHARE – Προωθώντας τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής  στις επιχειρήσεις 

και την ισότιμη κατανομή της φροντίδας μεταξύ αντρών και γυναικών, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα REC της Ε.Ε., έχει ως Φορέα-Συντονιστή τη ΓΓΟΠΙΦ και ως εταίρους το Κέντρο Ερευνών για Θέματα 

Ισότητας (ΚΕΘΙ) και τον οργανισμό για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην αγορά 

εργασίας, Women on Top. Στόχος του Έργου είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση των παραδοσιακών ρόλων 

των φύλων εντός  της οικογένειας και στην προώθηση της συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 

ζωής, με έμφαση στο εργασιακό περιβάλλον των εταιρειών. 

Kύρια δράση του Έργου είναι η απονομή Σημάτων Ισότητας σε επιχειρήσεις που θα δεσμευτούν στην 

επιδίωξη των στόχων του Έργου και θα τηρήσουν επιτυχώς τα κριτήρια της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε 

μέσω διαβούλευσης με αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο του Έργου. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει την 

εισαγωγή καλών πρακτικών και μέτρων που προωθούν την αρχή της ισότητας των φύλων στις επιχειρήσεις, με 

ιδιαίτερη έμφαση στη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και στην ενθάρρυνση της πατρικής 

φροντίδας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εξασφαλίζει δωρεάν επιμόρφωση 1-3 στελεχών της κάθε επιχείρησης 

σε θέματα ισότητας των φύλων στο εταιρικό περιβάλλον, ώστε να ενισχύσουν τις δεξιότητές και την τεχνογνωσία 

τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πρωτοβουλιών για την συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής και την προώθηση της ισότητας των φύλων. 

Οι εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης και διεκδίκησης του πιλοτικού 

Σήματος Ισότητας SHARE, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής που είναι πλέον διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

του Έργου https://share.isotita.gr.  Στην ιστοσελίδα όπως και στο e-mail  info@womenontop.gr πιο αναλυτικές 

πληροφορίες και διευκρινίσεις για τη διαδικασία.  
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