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Ο συνοπτικός απολογισμός του έργου της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) για το έτος 2018 αποτυπώνει για
ακόμη μια χρονιά ενδεικτικά μόνο τον αδιάκοπο και αδιάπτωτο
αγώνα της για την κατάκτηση και την εφαρμογή της ουσιαστικής
ισότητας των φύλων στην πράξη.
Υπό την αμέριστη στήριξη της Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιας
για θέματα ισότητας, Μαρίνας Χρυσοβελώνη και της Γενικής
Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, Φωτεινής Κούβελα, ο απολογισμός
του έτους που διανύθηκε απαριθμεί ένα έργο ανανεωμένο
και εμπλουτισμένο με αξίες, ιδανικά και όραμα.
Ένα όραμα που εμφορείται και καθοδηγείται από τις αρχές της
ισότητας για όλους και όλες ανεξαιρέτως, από την ανεμπόδιστη
και ισότιμη πρόσβαση όλων μας σε κάθε πεδίο του βίου μας
χωρίς έμφυλες ή/και πολλαπλές διακρίσεις, από την απρόσκοπτη
απόλαυση των δικαιωμάτων για όλους τους ανθρώπους, την
οριστική εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, την αλληλεγγύη
και την κοινωνική δικαιοσύνη.

δημόσιες
πολιτικές
zǩæǩñĒāĄĀǩâċĕĎďĈęĈĵǩäĘăĕěǩñâãǩ
για την έμφυλη βία μέσω διαδικτύου
και την επεξεργασία και διατύπωση
συναφών προτάσεων και νομοθετικών
παρεμβάσεων συστάθηκε στις 22/2/2018
με την υπ΄ αριθμ. 1043/22-2-2018
ĀėĖğĀęĈǩĚĈĵǩààéúǩäĘăĕǩĚĈĵǩñâãǩ
είναι η επεξεργασία νομοθετικών και
άλλων παρεμβάσεων με σκοπό την
πρόληψη, αντιμετώπιση και εξάλειψη
των μορφών έμφυλης βίας μέσω
διαδικτύου, προκειμένου να εξασφαλιστεί
ότι ο ψηφιακός δημόσιος χώρος είναι
ένας χώρος ασφαλής και ένας χώρος
ενδυνάμωσης. Έως σήμερα τα μέλη της
ñâãǩĆĠĕěēǩęěēąĄĘċāęąċǩ!ǩğĕĘĆĵǩďĀċǩĈǩ
ñâãǩęěēąĠĎćąċǩďĀēĕēċďāǩĚċĵǩąĘăĀęĎąĵǩĚĈĵǩ
zǩæǩñĒāĄĀǩâċĕĎďĈęĈĵǩäĘăĕěǩñâãǩγια
την παρακολούθηση των διαδικασιών
εφαρμογής της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης «για την

πρόληψη και την καταπολέμηση
της βίας κατά των γυναικών και της
ενδοοικογενειακής βίας» συστήθηκε
αρχικά στις 9/10/2018 με την υπ΄αριθμ.
54875/9-10-2018 απόφαση της ΓΓΙΦ
και ανασυγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμ. 63749/12-11-2018 Απόφαση
της Υφυπουργού Εσωτερικών. Έργο
ĚĈĵǩñâãǩąĎēĀċǩĈǩėĀĘĀďĕĐĕĞĊĈęĈǩĚĢēǩ
διαδικασιών εφαρμογής της Σύμβασης
του Συμβούλιου της Ευρώπης «για
την πρόληψη και την καταπολέμηση
της βίας κατά των γυναικών και
της ενδοοικογενειακής βίας» στην
ελληνική επικράτεια, (Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης - Ν. 4531/2018) και
η διατύπωση προτάσεων για ανάληψη
δράσεων σε όλους τους τομείς
εφαρμογής της. Έως σήμερα τα μέλη της
ñâãǩĆĠĕěēǩęěēąĄĘċāęąċǩ!ǩğĕĘĆĵǩďĀċǩĈǩ
ñâãǩęěēąĠĎćąċǩďĀēĕēċďāǩĚċĵǩąĘăĀęĎąĵǩĚĈĵǩ

zǩñĐĕďĐĈĘģĊĈďĀēǩĒąǩąėċĚěĠĎĀǩĕċǩ
ąĘăĀęĎąĵǩĚĈĵǩñĒāĄĀĵǩâċĕĎďĈęĈĵǩ
äĘăĕěǩñâãǩγια την επεξεργασία και
διατύπωση προτάσεων και νομοθετικών
παρεμβάσεων στο πλαίσιο της εθνικής
στρατηγικής για την ισότητα των φύλων,
που θα προστατεύουν τις γυναίκες από τη
βία και την εκμετάλλευση της πορνείας,
τη μελέτη του σκανδιναβικού νομοθετικού
μοντέλου αντιμετώπισης της πορνείας
και την επεξεργασία και διατύπωση
συναφών προτάσεων και νομοθετικών
παρεμβάσεων. Το Πόρισμα της Επιτροπής,
που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της ΓΓΙΦ, παρουσιάστηκε στην επιτυχή
ημερίδα της με θέμα: «Πορνεία - μια ακόμη
μορφή έμφυλης βίας», στην οποία υπήρξε
διεθνής συμμετοχή και άνοιξε ο δημόσιος
διάλογος με την κοινωνία.

zǩóĀĘĀĄĖĊĈďąǩĚĕǩēĕĒĕęĠĆĄċĕǩγια την
Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων και την
καταπολέμηση της έμφυλης βίας στο
Υπουργείο Εσωτερικών και αναμένεται
να μπει στη Βουλή. Το νομοσχέδιο
αποτελεί ένα καινοτόμο σχέδιο νόμου,
μέσα από το οποίο εξειδικεύονται οι
κανόνες που απορρέουν από την αρχή
της ισότητας των φύλων, την εξασφάλιση
της ίσης μεταχείρισης για όλους και όλες
ανεξαιρέτως και των ίσων ευκαιριών με
συγκεκριμένα μέτρα.
zǩæǩààéúǩęěĒĒąĚąĎĠąǩĒąǩĄċďĖǩĚĈĵǩ
περίπτερο, για τέταρτη συνεχή χρονιά,
ęĚĈēǩ&!ĈǩâċąĊēĉǩäďĊąęĈǩèąęęĀĐĕēĎďĈĵ
zǩãďĄĖĊĈďąǩĕǩñĄĈăĖĵǩûĘĉęĈĵǩĒĈǩ
σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά
έγγραφα» από την ΓΓΙΦ.

εκπαίδευση και φύλο
zǩõěēąĠĎęĚĈďąǩďĀċǩăċĀǩĚĕǩēĆĕǩęĠĕĐċďĖǩ
ĆĚĕĵǩĚĕǩóĘĖăĘĀĒĒĀǩãěĀċęĊĈĚĕėĕĎĈęĈĵǩ
îĀĊĈĚģēĚĘċģēǩĄąěĚąĘĕĂāĊĒċĀĵǩ
ąďėĀĎĄąěęĈĵǩęąǩĊĆĒĀĚĀǩÝēĀėĀĘĀăĢăċďĉĵǩ
ďĀċǩõąĔĕěĀĐċďĉĵǩ÷ăąĎĀĵǩęąǩęěēąĘăĀęĎĀǩ
ĒąǩĚĕǩïĕęĕďĕĒąĎĕǩäĐąēĀǩßąēċćĆĐĕěǩďĀċǩ
ĚĕǩàĘĀğąĎĕǩÝăĢăĉĵǩ÷ăąĎĀĵǩöĕǩęĠĕĐċďĖǩ
ĆĚĕĵǩ % &ǩėĘĀăĒĀĚĕėĕċĉĊĈďĀēǩ
ąċęĈăĉęąċĵǩęąǩ ǩęĠĕĐċďĆĵǩĄĕĒĆĵǩ
ăěĒēāęċĀǩďĀċǩĐĞďąċĀǩďĀċǩęěĒĒąĚąĎĠĀēǩ
#!&ǩĒĀĊĈĚĆĵǩďĀċǩĒĀĊĉĚĘċąĵ
ǩzǩ÷ĐĕėĕċĉĊĈďĀēǩĄĘāęąċĵǩąēĈĒĆĘĢęĈĵǩ
ǩėĘĖĐĈġĈĵǩǩąěĀċęĊĈĚĕėĕĎĈęĈĵǩęąǩ
ĒĀĊĈĚċďĕĞĵǩėĐĈĊěęĒĕĞĵǩĄąěĚąĘĕĂāĊĒċĀĵǩ
ąďėĀĎĄąěęĈĵǩĒąǩĚĎĚĐĕǩßĎĀǩęĚċĵǩąĘĢĚċďĆĵǩ
ęĠĆęąċĵǩĚĢēǩēĆĢēǩ
zǩõěēąĠĎęĚĈďĀēǩĕċǩąėċęďĆġąċĵǩęĠĕĐċďģēǩ
ĚĒĈĒāĚĢēǩęĚĈēǩàąēċďĉǩàĘĀĒĒĀĚąĎĀǩĖėĕěǩĕċǩ
ĒĀĊĈĚĆĵĚĘċąĵǩĄĆĠĊĈďĀēǩĕĐĕďĐĈĘĢĒĆēąĵǩ
ėĀĘĕěęċāęąċĵǩăċĀǩĊąĒĀĚċďĆĵǩėĕěǩāėĚĕēĚĀċǩ
ĚĈĵǩċęĖĚĈĚĀĵǩĀėĖǩĆĒėąċĘĀǩąĔąċĄċďąěĒĆēĀǩ
ęĚąĐĆĠĈǩĚĈĵǩààéú

zǩõěēąĠĎęĚĈďąǩĒąǩĒąăāĐĈǩąėċĚěĠĎĀǩĈǩ
ėĀĘĕěęĎĀęĈǩĚĈĵǩĈĒąĘĎĄĀĵǩĚĈĵǩààéúǩ
ĒąǩĊĆĒĀǩúĞĐĕǩďĀċǩãďėĀĎĄąěęĈǩęąǩ
ęěēąĘăĀęĎĀǩĒąǩĚĕǩ÷ėĕěĘăąĎĕǩóĀċĄąĎĀĵǩ
äĘąěēĀĵǩďĀċǩèĘĈęďąěĒāĚĢēǩ÷óóãè
ďĀċǩĚĕǩéēęĚċĚĕĞĚĕǩãďėĀċĄąěĚċďĉĵǩóĕĐċĚċďĉĵǩ
éãóǩęĚċĵǩėąĘċĕĠĆĵǩĚĈĵǩèąęęĀĐĕēĎďĈĵǩ
ĚĢēǩõąĘĘģēǩĚĈĵǩôĖĄĕěǩĚĈĵǩõĞĘĕěǩĚĈĵǩ
ìĀĘĄĎĚęĀĵǩďĀċǩĚĈĵǩíāĘċęĀĵǩæǩąēǩĐĖăĢǩ
ęěēąĘăĀęĎĀǩĂĘĎęďąĚĀċǩęąǩąĔĆĐċĔĈǩďĀċǩĈǩ
ĈĒąĘĎĄĀǩėĘĖďąċĚĀċǩēĀǩėĘĀăĒĀĚĕėĕċĈĊąĎǩ
ďĀċǩęąǩāĐĐąĵǩėąĘċĕĠĆĵǩĚĈĵǩĠģĘĀĵ
ďĀċǩďĀĚāǩĚĕǩ 'ǩ
zǩõĚĕǩėĐĀĎęċĕǩĚĈĵǩěĐĕėĕĎĈęĈĵǩĚĈĵǩ
ĊąĒĀĚċďĉĵǩąĂĄĕĒāĄĀĵǩĒąǩĚĎĚĐĕǩõģĒĀǩ
ďĀċǩöĀěĚĖĚĈĚĀǩĈǩààéúǩĀėĕĚĆĐąęąǩĚĕēǩ
ąĊēċďĖǩğĕĘĆĀǩĀėąĞĊěēęĈĵǩĚĢēǩęĠĕĐąĎĢēǩ
ęĚĈĘĎćĕēĚĀĵǩąēąĘăāǩĒąǩĚĈǩęěĒĒąĚĕĠĉǩ
ęĚąĐąĠģēǩĚĈĵǩďĀċǩĚĈēǩěĐĕėĕĎĈęĈǩ
ąďėĀċĄąěĚċďģēǩėĘĕăĘĀĒĒāĚĢēǩęąǩęĠĕĐąĎĀǩ
ĚĈĵǩÝĚĚċďĉĵǩďĀċǩĚĈĵǩóąĘċğĆĘąċĀĵ

zǩǩæǩààéúǩęěĒĒąĚąĎĠąǩăċĀǩĚĘĎĚĈǩęěēąĠĉǩ
χρονιά, με εμπλουτισμένες δράσεις, στις
εργασίες και στην τελετή λήξης του 21ο
âċąĊēĕĞĵǩúąęĚċĂāĐǩìċēĈĒĀĚĕăĘāğĕěǩ
Ολυμπίας για παιδιά και νέους /ες.
zǩèąęĒĕĊąĚĈĊĉďĀēǩãėċĚĘĕėĆĵǩéęĖĚĈĚĀĵǩ
των Φύλων στα Α.Ε.Ι της χώρας, επιτυχία
στην οποία συνέβαλε και η ΓΓΙΦ, μέσω
των σχετικών με το αίτημα επιστολών της
προς όλες τις Πρυτανείες των Ελληνικών
Πανεπιστημίων και τις πολλαπλές
συναντήσεις της Γενικής Γραμματέα με
θεσμικούς παράγοντες της εκπαιδευτικής
- ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και τον
÷ėĕěĘăĖǩĚĕěǩ÷óóãè

zǩõĚĉĘċĔĈǩĚĈĵǩààéúǩďĀċǩęěĒĒąĚĕĠĉǩĚĈĵǩ
Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων με
εισήγησή της στην Έκθεση και το Συνέδριο
θέμα: «Οι γυναίκες του Τύπου - Ο Τύπος
των γυναικών. Εκδότριες και γυναικεία
περιοδικά στον οθωμανικό χώρο»,
που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Κρήτης και έλαβε χώρα
στο «Σπίτι του Πολιτισμού» στο Ρέθυμνο.
zǩäďĄĕęĈǩęěĐĐąďĚċďĕĞǩæĒąĘĕĐĕăĎĕěǩĆĚĕěĵǩ
2019 της ΓΓΙΦ, σε περιορισμένο αριθμό
αντιτύπων, αφιερωμένο στη θεματική
«φύλο και εκπαίδευση».

πανελλήνιοι
μαθητικοί
διαγωνισμοί
zǩóĘĕďĈĘĞĠĊĈďąǩďĀċǩĕĐĕďĐĈĘģĊĈďąǩĒąǩ
ąėċĚěĠĎĀǩĕǩóĀēąĐĐĉēċĕĵǩâċĀăĢēċęĒĖĵǩ
Μαθητικής δημιουργίας, με τίτλο
«Δημιουργούμε με όλα τα χρώματα Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια» για τους
μαθητές και τις μαθήτριες των Νηπιαγωγείων
όλης της χώρας, σε συνεργασία της ΓΓΙΦ
με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση Πραγματοποιήθηκε Τελετή βράβευσής του
στα γραφεία της ΓΓΙΦ.
zǩóĘĕďĈĘĞĠĊĈďąǩĕǩĕĵǩóĀēąĐĐĉēċĕĵǩîĀĊĈĚċďĖĵǩâċĀăĢēċęĒĖĵǩüĈğċĀďģēǩöĀċēċģēǩęą
συνεργασία της ΓΓΙΦ και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέουςνέες με θέμα «Τo φύλο σε πρώτο πλάνο».
zǩóĘĕďĈĘĞĠĊĈďąǩĕǩĕĵǩóĀēąĐĐĉēċĕĵǩ
îĀĊĈĚċďĖĵǩĄċĀăĢēċęĒĖĵǩâĈĒċĕěĘăċďĉĵ
Γραφής για τους μαθητές και τις μαθήτριες
των Γυμνασίων και των Λυκείων της χώρας
με θέμα: «Πες το ποιητικά, πες το με μια
ιστορία, έχει φύλο η καρδιά;»
ęąǩęěēąĘăĀęĎĀǩĚĈĵǩààéúǩĒąǩĚĕǩ÷óóãè

εργασία - γυναικεία
επιχειρηματικότητα
zǩóĘĀăĒĀĚĕėĕċĉĊĈďąǩĈǩąēĀĘďĚĉĘċĀǩęěēāντηση του Έργου PEGASUS - ΑντιμετωπίćĕēĚĀĵǩĚĕǩĆĒğěĐĕǩĠāęĒĀǩęĚċĵǩęěēĚāĔąċĵǩ
στην Ελλάδα (Addressing the Gender
Pension Gap in Greece), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Rights,
Equality and Citizenship της Ε.Ε. (RECRGEN-PENS-AG-2017) και έχει ως Φορέα
- Συντονιστή τη ΓΓΙΦ και ως εταίρους
το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ãììãǩďĀċǩĚĕǩìĆēĚĘĕǩãĘąěēģēǩăċĀǩèĆĒĀĚĀǩéęĖĚĈĚĀĵǩìãèé
zǩäēĀĘĔĈǩĐąċĚĕěĘăĎĀĵǩĚĕěǩēĆĕěǩęěăĠĘĈματοδοτούμενου διασυνοριακού έργου
Ελλάδας - Ιταλίας: «Ενσωμάτωση της καινοτομίας και προώθηση της οργάνωσης
Cluster στις γυναικείες Επιχειρήσεις» με
στόχο, μεταξύ άλλων, την προώθηση της
γυναικείας επιχειρηματικότητας και την
υποστήριξή τους, ώστε να ξεκινήσουν
και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους,
παρέχοντάς τους καινοτόμες υποστηρικτικές υπηρεσίες και δημιουργώντας
clusters επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.

zǩìĀĚĀĚĆĊĈďĀēǩĕĐĕďĐĈĘĢĒĆēąĵǩėĘĕĚāσεις και υπόμνημα της ΓΓΙΦ προς την
Υπουργό Εργασίας για την ισότιμη και
δίκαιη αντιμετώπιση των γυναικών στον
τομέα της εργασίας και με προσανατολισμό στην ουσιαστική συμφιλίωση της
ąėĀăăąĐĒĀĚċďĉĵǩćĢĉĵǩĒąǩĚĈēǩėĘĕęĢėċďĉǩǩ
οικογενειακή και προτάθηκαν πρωτόκολλα συνεργασίας.
zǩõěēąĠĎęĚĈďĀēǩĕċǩėĀĘąĒĂāęąċĵǩĚĈĵǩààéúǩ
για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού
πλαισίου που διέπει τις γονικές άδειες, με
στόχο την ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση
των γυναικών, που η εργασία τους εμπίπτει
σε νομοθετικά ή και εφαρμοστικά κενά.
zǩ÷ėĉĘĔąǩęěēąĠĉĵǩėĀĘĀăĢăĉǩďĀċǩĀėĕęĚĕĐĉǩąēĈĒąĘĢĚċďģēǩâąĐĚĎĢēǩöĞėĕěǩăċĀǩĊĆματα της γυναικείας εργασίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και επίσημα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας
ĀēāǩğĞĐĕǩĀėĖǩĚĕēǩñÝãâǩďĀċǩĚĈēǩãíõöÝö
zǩöĆĊĈďĀēǩěėĖǩĚĈēǩĀċăĎĄĀǩĚĈĵǩààéú(
- Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το συνέδριο
«Game Changer Women of Inﬂuence».
ǩæǩ Ĉǩ1==>3F>=ǩóĀĘāăĢǩãėċĠąċĘģǩ
Κοινωνικά».

αυτοδιοίκηση
και φύλο
zǩâċąěĘĞēĊĈďąǩĈǩ÷ėĕăĘĀğĉǩĚĈĵǩãěĘĢėĀϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων
στις Τοπικές Κοινωνίες σε περισσότερους
âĉĒĕěĵǩâċĀďĖęċĕċǩĄģĄąďĀǩ  ǩâĉĒĕċǩ
την έχουν υπογράψει μέχρι τη λήξη του
έτους 2018. Ο στόχος είναι να υπογραφεί,
ĒĆęĀǩęĚĕǩ 'ǩĀėĖǩĖĐĕěĵǩĚĕěĵǩâĉĒĕěĵǩ
της χώρας.

zǩüĈğĎęĚĈďąǩĚĕǩēĕĒĕęĠĆĄċĕǩìĐąċęĊĆēĈĵǩ
I» για τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται
και η πρόταση της ΓΓΙΦ για την ποσόστωση φύλου κατά 40% τουλάχιστον στο
συνολικό αριθμό των υποψηφίων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων των
συνδυασμών που θα πάρουν μέρος στην
εκλογική διαδικασία των ΟΤΑ.

zǩñĐĕďĐĈĘģĊĈďąǩĈǩĆďĄĕęĈǩĚĈĵǩãĚĉęċĀĵǩäďĊąęĈĵǩĚĈĵǩààéúǩĒąǩĊĆĒĀǩæǩėĘĖĕĄĕĵǩĚĈĵǩ
ãğĀĘĒĕăĉĵǩĚĢēǩóĕĐċĚċďģēǩéęĖĚĈĚĀĵǩĚĢēǩúĞĐĢēǩęĚĈǩûģĘĀǩæǩąğĀĘĒĕăĉǩĚĢēǩėĕĐċĚċďģēǩċęĖĚĈĚĀĵǩęĚĕěĵǩâĉĒĕěĵ
zǩõěēąĠĎęĚĈďąǩĈǩąėċĚěĠĉĵǩĐąċĚĕěĘăĎĀǩĚĈĵǩĈĐąďĚĘĕēċďĉĵǩąğĀĘĒĕăĉĵǩăċĀǩĚĈēǩėĕęĖęĚĢęĈǩĚĕěǩğĞĐĕěǩęĚĀǩõěĐĐĕăċďāǩòĘăĀēĀǩĚĕěǩâĈĒĕęĎĕěǩĚĢēǩñöÝǩďĀĊģĵǩďĀċǩĚĢēǩ
ïóââǩǩïóéâǩęĚĈǩĄċąĞĊěēęĈǩUaa](]\`\`a\`VV`\aVaNT_
zǩõěēąĠĎęĚĈďĀēǩĕċǩąėċĚěĠąĎĵǩęěēąĘăĀęĎąĵǩĚĈĵǩààéúǩĒąǩĒĆĐĈǩâĈĒĕĚċďģēǩďĀċǩóąĘċğąĘąċακών Επιτροπών Ισότητας, γυναικείες συλλογικότητες, οργανώσεις, φορείς, πολιτικά
κόμματα, γυναίκες εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνίας
των πολιτών.

υγεία
και φύλο
zǩñĐĕďĐĈĘģĊĈďąǩĒąǩąėċĚěĠĎĀǩĈǩąėċęĚĈĒĕνική ημερίδα της ΓΓΙΦ με θέμα «Γυναίκα
και Υγεία - Σύγχρονες απόψεις για συνήθη θέματα υγείας που απασχολούν το
γυναικείο φύλο», που υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο των δράσεων της ΓΓΙΦ για την 8η
îĀĘĚĎĕěǩǩóĀăďĖęĒċĀǩæĒĆĘĀǩàěēĀċďģē
zǩõąǩęěēĆĠąċĀǩĚĈĵǩěėĕăĘĀğĉĵǩĚĕěǩóĘĢτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της ΓΓΙΦ
και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Εταιρεία πρόληψης και προαγωγής
Υγείας» για την ένταξη των ωφελούμενων γυναικών στο Πρόγραμμα «Υγεία για
όλους», γυναίκες που υφίστανται έμφυλες ή/και πολλαπλές διακρίσεις και τα
ėĀċĄċāǩĚĕěĵǩąėĢğąĐĕĞēĚĀċǩĀėĖǩĚċĵǩâþΡΕΑΝ παροχές υγείας, όπως, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, γυναικολογική
εξέταση, test pap, μαστογραφία, παιδιατρικό έλεγχο και εμβολιασμούς.
zǩ÷ėĉĘĔąǩęĚĀĊąĘĉǩďĀċǩęěēąĠĉĵǩĄĈĒĕęċĕėĕĎηση Ενημερωτικών Σημειωμάτων του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων,
ĒąĚĀĔĞǩāĐĐĢēǩęĠąĚċďāǩĒąǩćĈĚĉĒĀĚĀǩĚĕěǩ
θεματικού πεδίου «Γυναίκες και Υγεία».
zǩæǩààéúǩęĚĉĘċĔąǩĚĈēǩóĀăďĖęĒċĀǩãĂĄĕĒāĄĀǩ
èĈĐĀęĒĕĞǩ &ǩǩèĈĐĀęĒĖĵǩèąĒĆĐċĕǩåĢĉĵǩ
με την έκδοση σχετικού δελτίου τύπου.

zǩæǩàąēċďĉǩàĘĀĒĒĀĚĆĀĵǩéęĖĚĈĚĀĵǩĚĢēǩ
Φύλων συμμετείχε με εισηγήσεις της:
- στην ημερίδα με θέμα «Γυναίκες με
αναπηρία», που διοργανώθηκε από την
Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με την
îĖēċĒĈǩãėċĚĘĕėĉǩàěēĀċďģēǩĒąǩÝēĀėĈĘĎĀǩǩ
Χρόνιες Παθήσεις Περιφέρειας Αττικής».
- στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, με θέμα: «Γυναίκες, υγεία και
κοινωνία».
zǩóĘĀăĒĀĚĕėĕċĉĊĈďĀēǩęěēĀēĚĉęąċĵǩĚĈĵǩàąνικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων με:
- εκπροσώπους της οργάνωσης «Γιατροί
χωρίς Σύνορα», με στόχο την εκκίνηση
της συνεργασίας τους.
- τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και ενημερωθήκαμε για θέματα εξωσωματικής γονιμοποίησης και ειδικότερα για τα ηλικιακά
όρια των ενδιαφερομένων γυναικών.
- τον Βουλευτή Νίκο Μανιό και γυναίκες
εκπροσώπους του Παρατηρητηρίου Μαιευτικής Βίας.

πολιτισμός
και φύλο
zǩæǩààéúǩĄċĕĘăāēĢęąǩďĀċǩěĐĕėĕĎĈęą
με τεράστια επιτυχία το 1ο Φεστιβάλ
για την Ισότητα των Φύλων με τίτλο
æǩċęĖĚĈĚĀǩęĚĈēǩďĕĘěğĉǩĚĢēǩßĘāĠĢēǩ
ďĀċǩąĘăāćąĚĀċǩăċĀǩĚĈēǩďĀĊċĆĘĢęĈǩďĀċǩĚĈēǩ
πραγματοποίηση του 2ου, εντός του 2019.
zǩBĆĊĈďąǩěėĖǩĚĈēǩĀċăĎĄĀǩĚĈĵǩààéúǩ
η θεατρική παράσταση «Γυναίκες
από χώμα» από την θεατρική ομάδα
ÝēĄĘĕĒĆĄĀǩėĕěǩĂĀęĎćąĚĀċǩęąǩĒĀĘĚěĘĎąĵǩ
των οροθετικών γυναικών, οι οποίες
κατηγορήθηκαν και διαπομπεύτηκαν στην
ãĐĐāĄĀǩĚĕǩ  ǩæǩààéúǩĄĘĕĒĕĐĖăĈęąǩ
τις νομικές εξελίξεις κατόπιν σχετικής
ĀēĀğĕĘāĵǩĚĈĵǩęĚĈēǩâċąĞĊěēęĈǩâĎĢĔĈĵǩ
æĐąďĚĘĕēċďĕĞǩãăďĐĉĒĀĚĕĵǩĚĈĵǩãíÝõǩ

με σκοπό να αποσυρθεί κάθε προσωπικό
δεδομένο των ανωτέρω γυναικών,
όπως φωτογραφίες και λοιπά στοιχεία
τους από ηλεκτρονικές ιστοσελίδες και
σχετικά links. Ήδη διεξάγεται εισαγγελική
ĆĘąěēĀǩęąǩęěēąĘăĀęĎĀǩĒąǩĚĈēǩâċąĞĊěēęĈǩ
âĎĢĔĈĵǩæĐąďĚĘĕēċďĕĞǩãăďĐĉĒĀĚĕĵǩďĀċǩ
αναμένονται τα αποτελέσματα.
zǩæǩàąēċďĉǩàĘĀĒĒĀĚĆĀĵǩéęĖĚĈĚĀĵǩĚĢēǩ
Φύλων συμμετείχε με εισηγήσεις της:
- στο Φεστιβάλ κατά της βίας και των
ανισοτήτων του Συμβουλευτικού Κέντρου
àěēĀċďģēǩåĀďĞēĊĕě
- στο 1ο Φεστιβάλ του Συμβουλευτικού
Κέντρου Γυναικών Αλεξανδρούπολης, με
τίτλο: Ο Φάρος της Ισότητας.

γυναίκες
αγρότισσες
zǩæǩãĐĐāĄĀǩĒĆęĢǩĚĕěǩĆĘăĕěǩĚĈĵǩààéúǩ
ęěĒėąĘċĐĉğĊĈďąǩĀėĖǩĚĕēǩñæãǩęĚċĵǩďĀĐĆĵǩ
πρακτικές σε σχέση με την ενδυνάμωση
της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών
των αγροτικών περιοχών.
zǩóĀĘĕěęċāęĚĈďąǩĚĕǩĆĘăĕǩĚĈĵǩààéúǩăċĀ
τις γυναίκες αγρότισσες στην 62 Σύνοδο
ĚĈĵǩãėċĚĘĕėĉĵǩĚĕěǩñæãǩăċĀǩĚĕǩďĀĊąęĚģĵǩ
των γυναικών, τον Μάρτιο του 2018.
zǩãďėĕēĉĊĈďąǩďĀċǩąďĄĖĊĈďąǩĀėĖǩĚĈēǩààéúǩ
επίσημη έρευνα για τις γυναίκες αγρόĚċęęąĵǩĒąǩĚĎĚĐĕ(ǩæǩãĐĐĈēĎĄĀǩĀăĘĖĚċęęĀ(ǩ
αποτύπωση της συμμετοχής, προβλήματα,
προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής
για την ενθάρρυνση της συμμετοχής
των γυναικών στον αγροτικό τομέα
και την ελληνική ύπαιθρο».

zǩóĘĀăĒĀĚĕėĕċĉĊĈďĀēǩąėĎęĈĒąĵǩėĀĘĕěęċāęąċĵǩĚĈĵǩĢĵǩāēĢǩĆĘąěēĀĵǩęĚċĵǩėąĘċĕĠĆĵǩĚĈĵǩ
õĚĀĒēāĵǩîąęĕĐĕăăĎĕěǩďĀċǩĚĈĵǩåĀăĕĘāĵǩóĈĐĎĕě
zǩóĘĀăĒĀĚĕėĕċĉĊĈďąǩĒąǩąėċĚěĠĎĀǩĈǩĈĒąĘĎĄĀǩėĕěǩęěēĄċĕĘăĀēģĊĈďąǩĀėĖǩĚĕǩ÷ėĕěĘăąĎĕǩ
ÝăĘĕĚċďĉĵǩÝēāėĚěĔĈĵǩďĀċǩöĘĕğĎĒĢēǩ÷ėÝÝöǩĚĈēǩààéúǩďĀċǩĚĈēǩóąĘċğĆĘąċĀǩÝĚĚċďĉĵǩ
ĒąǩĊĆĒĀǩæǩãĐĐĈēĎĄĀǩÝăĘĖĚċęęĀǩďĀċǩĆĐĀĂąǩĠģĘĀǩęĚĕǩÝĒğċĊĆĀĚĘĕǩĚĕěǩîĕěęąĎĕěǩĚĈĵǩ
ÝďĘĖėĕĐĈĵǩ
zǩìĀĚĀĚĆĊĈďĀēǩąďǩēĆĕěǩėĘĕĚāęąċĵǩĀėĖǩĚĈēǩààéúǩęĚĕǩęĠĆĄċĕǩēĖĒĕěǩÝăĘĕĚċďĖĵǩ
ęěēĄċďĀĐċęĒĖĵǩďĀċǩāĐĐąĵǩĄċĀĚāĔąċĵǩģęĚąǩēĀǩĚĈĘąĎĚĀċǩĈǩėĕęĖęĚĢęĈǩğĞĐĕěǩĒąǩęďĕėĖǩ
ēĀǩĀěĔĈĊąĎǩĕǩĀĘċĊĒĖĵǩěėĕġĈğĎĢēǩăěēĀċďģēǩďāĊąǩęěēĄěĀęĒĕĞǩĚĕěǩąďāęĚĕĚąǩĕĘăāēĕěǩ
ĄċĕĎďĈęĈĵǩĀĐĐāǩďĀċǩĕċǩąďĐąăĒĆēąĵǩăěēĀĎďąĵǩ

γυναίκες
πρόσφυγες μετανάστριες
zǩîąǩĀğĕĘĒĉǩĚĈēǩ ĈǩéĕěēĎĕěǩǩóĀăďĖęĒċĀǩæĒĆĘĀǩóĘĕęğĞăĢēǩěėąăĘāğĈǩĚĕǩ
Μνημόνιο Συνεργασίας της ΓΓΙΦ με τη
UNICEF εξωτερικού για την προστασία
των γυναικών προσφύγων - μεταναστριών
και των παιδιών τους από την έμφυλη βία.
zǩæǩààéúǩęąǩęěēąĘăĀęĎĀǩĒąǩĚĈēǩC<7134ǩ
πραγματοποίησε σειρά 5 ημερίδων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης (Λαμία, Λέσβος,
èąęęĀĐĕēĎďĈǩìĀĂāĐĀǩéĢāēēċēĀǩĒąǩĚĎĚĐĕ(ǩ
«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για τις γυναίκες
πρόσφυγες και τα παιδιά τους - Παρουσίαση
του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της ΓΓΙΦ για
ĚċĵǩăěēĀĎďąĵǩėĘĖęğěăąĵǩąėċćĉęĀęąĵǩĆĒğěλης βίας», με απεύθυνση στους ΟΤΑ α΄ και
β΄ βαθμού, καθώς και τους επαγγελματίες
που λειτουργούν στο πεδίο του προσφυγικού από δημόσιους φορείς ή ΜΚΟ.
zǩõĚĕǩėĐĀĎęċĕǩĚĈĵǩęěēąĘăĀęĎĀĵǩĚĈĵǩààéúǩ
ĒąǩĚĈēǩùėĀĚĈǩÝĘĒĕęĚąĎĀǩĚĕěǩñæãǩăċĀǩ
τους Πρόσφυγες, έχουν παραχθεί ανά
Περιφέρεια ενημερωτικά φυλλάδια στα

ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, αραβικά και
φαρσί, με πληροφορίες για τις δομές της
ΓΓΙΦ που δραστηριοποιούνται στις 13 Περιφέρειες της χώρας.
zǩñĐĕďĐĈĘģĊĈďąǩĒąǩąėċĚěĠĎĀǩĈǩæĒąĘĎĄĀǩ
της ΓΓΙΦ για τις γυναίκες πρόσφυγες και
μετανάστριες με θέμα: «Εθνικές και Ευρωπαϊκές προκλήσεις και προοπτικές στη
ĄċĀĠąĎĘċęĈǩĚĕěǩėĘĕęğěăċďĕĞǩćĈĚĉĒĀĚĕĵǩ
που πραγματοποιήθηκε στις 15/10/2018
στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, με αφορμή την
ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού διακρατικού προγράμματος «Building a safety net
S\_ǩZVT_N[aǩǩ_RSbTRRǩd\ZR[ǩãēģēĕěĒąǩĚċĵǩĄěēāĒąċĵǩĒĀĵǩǩûĚĎćĕěĒąǩĆēĀǩĄĎďĚěǩ
ασφαλείας για τις γυναίκες πρόσφυγες
και τις μετανάστριες»), έργο που υλοποιήθηκε σε συνεργασία της ΓΓΙΦ με το
ìĆēĚĘĕǩãĘąěēģēǩăċĀǩèĆĒĀĚĀǩéęĖĚĈĚĀĵǩ
ìãèéǩďĀċǩĚċĵǩîĈǩìěĂąĘēĈĚċďĆĵǩñĘăĀēģęąċĵǩâéñöéîÝǩãĐĐāĄĀǩAb_aǩéęėĀēĎĀǩ
Diﬀerenza Donna (Ιταλία).

zǩõĚĕǩėĐĀĎęċĕǩĚĕěǩėĀĘĀėāēĢǩėĘĕăĘāĒĒĀĚĕĵǩąďĄĖĊĈďĀēǩĄěĕǩ ǩēĆĀǩąēĈĒąĘĢĚċďāǩ
ğěĐĐāĄċĀ(ǩ0bVYQV[TǩNǩ`NSRafǩ[RaǩS\_ǩZVT_N[aǩN[Qǩ_RSbTRRǩd\ZR[ǩďĀċǩûĚĎćĕēĚĀĵǩĆēĀǩ
ĄĎĠĚěǩĀęğĀĐąĎĀĵǩăċĀǩăěēĀĎďąĵǩėĘĖęğěăąĵǩďĀċǩĒąĚĀēāęĚĘċąĵ
zǩõěĒĒąĚĕĠĉǩĚĈĵǩààéú(
ǩęĚĈēǩñĒāĄĀǩãĘăĀęĎĀĵǩăċĀǩĚĈēǩĆĒğěĐĈǩĂĎĀǩĚĈĵǩùėĀĚĈĵǩÝĘĒĕęĚąĎĀĵǩăċĀǩĚĕěĵǩóĘĖęğě
ăąĵǩďĀċ
ǩęĚĈēǩñĒāĄĀǩãĘăĀęĎĀĵǩĚĕěǩâǩÝĊĈēĀĎĢēǩàěēĀĎďąĵǩėĘĖęğěăąĵǩǩäĒğěĐąĵǩĄċĀďĘĎęąċĵǩ
ęĚĈēǩďĀĊĈĒąĘċēĉǩĄċĀĂĎĢęĈ

zǩõěēąĠĎęĚĈďĀēǩďĀċǩăċĀǩĚĕǩĆĚĕĵǩ &ǩąėċσκέψεις της Γενικής Γραμματέα και στελεχών της ΓΓΙΦ στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων στην Αττική και στην Περιφέρεια.
zǩõěĒĒąĚĕĠĉǩĚĈĵǩààéúǩĢĵǩąĚĀĎĘĕĵǩęĚĀǩ
συγχρηματοδοτούμενα από το REC ευρωπαϊκά προγράμματα για τις γυναίκες
πρόσφυγες:
- «Survivor», με συνεταίρους το Κέντρο
ãĘąěēģēǩăċĀǩèĆĒĀĚĀǩéęĖĚĈĚĀĵǩìãèéǩĚĈǩ
âċąĊēĉǩãėċĚĘĕėĉǩâċāęĢęĈĵǩ7@1ǩďĀċǩĚĕǩ
Κέντρο Γυναικείων Ερευνών και Μελετών
âéñöéîÝǩYRNQR_ǩĚĕěǩĆĘăĕě
ǩ3Z]\dR_ǩĒąǩęěēąĚĀĎĘĕěĵǩĚĕǩìĆēĚĘĕǩ
ãěĘĢėĀČďĕĞǩďĀċǩõěēĚĀăĒĀĚċďĕĞǩâċďĀĎĕěǩ
(Ίδρυμα Τσάτσου) και τη ΜΚΟ «Γιατροί του
Κόσμου».
zǩõěĒĒąĚĕĠĉǩąďėĘĕęģėĕěǩĚĈĵǩààéúǩęĚĈēǩ
ñĒāĄĀǩûĀĘĚĕăĘāğĈęĈĵǩâĘāęąĢēǩäēĚĀξης μεταναστών και προσφύγων που έχει
ęěăďĘĕĚĉęąċǩĈǩâċąĞĊěēęĈǩìĕċēĢēċďĉĵǩ
Ένταξης της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, με στόχο τον συντονισμό των δράσεων της ΓΓΙΦ για την
κοινωνική ένταξη γυναικών προσφύγων
και μεταναστριών.

zǩõěēąĠĎęĚĈďąǩĈǩęěēąĘăĀęĎĀǩĚĈĵǩààéúǩĒąǩ
πλήθος δημόσιων φορέων, Μη ΚυβερνηĚċďģēǩñĘăĀēģęąĢēǩďĀċǩâċąĊēģēǩñĘăĀνισμών για την προστασία των γυναικών
προσφύγων.
zǩñĘăĀēģĊĈďĀēǩĀėĖǩĚĈǩààéúǩďĀċǩăċĀǩĚĕǩ
έτος 2018, σε συνεργασία με την «Αλληλεγγύη για Όλους», την «Αλληλεγγύη στα
âěĚċďāǩĚċĵǩÝĊĆĀĚąĵǩàěēĀĎďąĵǩďĀċǩĚĈēǩ
Περιφέρεια Αττικής, επισκέψεις - ξεναγήσεις των γυναικών προσφύγων από τα κέντρα φιλοξενίας του Σκαραμαγκά και του
Σχιστού στο Μουσείο της Ακρόπολης. Στις
επισκέψεις - ξεναγήσεις συμμετείχαν και
προσφύγισσες από τον αστικό ιστό.
zǩóĘĕęğĆĘĊĈďĀēǩďĀċǩĚĕǩ &ǩęąǩęěēĆχεια των παρεμβάσεων της ΓΓΙΦ, δωρεές
χρηματικών επιταγών από διάφορες επιχειρήσεις για την αγορά βρεφικών ειδών
πρώτης ανάγκης για τα παιδιά των προσφυγισσών.

γυναίκες
κρατούμενες
zǩñĐĕďĐĈĘģĊĈďĀēǩąėċĚěĠģĵǩĄĞĕǩ ǩæĒąρίδες για τις γυναίκες κρατούμενες και
αποφυλακισμένες σε συνδιοργάνωση της
ààéúǩĒąǩĚĈēǩãóÝïñâñǩďĀċǩĚĕǩìãèéǩęĚĈēǩ
ÝĊĉēĀǩďĀċǩĚĈēǩèąęęĀĐĕēĎďĈǩăċĀǩĚĈēǩėĀρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την
ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή
ĚĢēǩďĘĀĚĕěĒĆēĢēǩďĀċǩĀėĕğěĐĀďċćĕĒĆēĢēǩ
γυναικών».
zǩæǩàąēċďĉǩàĘĀĒĒĀĚĆĀĵǩéęĖĚĈĚĀĵǩĚĢēǩ
Φύλων συμμετείχε με εισήγησή της
στο 2ο ετήσιο τακτικό συνέδριο της
ãóÝïñâñ÷ǩĒąǩĊĆĒĀ(ǩæǩďĕċēĢēċďĉǩ
επανένταξη ανηλίκων και νεαρών
παραβατών».

δράσεις για την
8η Μαρτίου -

παγκόσμια ημέρα γυναικών

zǩóĘĀăĒĀĚĕėĕċĉĊĈďąǩĒąǩĒąăāĐĈǩąėċĚěĠĎĀǩ
κοινή εκδήλωση της ΓΓΙΦ και των ΕΛΤΑ
ėĘĕĵǩĚċĒĉēǩĚĈĵǩóĀăďĖęĒċĀĵǩæĒĆĘĀĵǩ
Γυναικών και εκδόθηκε, για πρώτη φορά
στην ιστορία της χώρας μας, σειρά
γραμματοσήμων με θέμα την 8η Μαρτίου
ǩóĀăďĖęĒċĀǩæĒĆĘĀǩàěēĀċďģē
zǩóĘĀăĒĀĚĕėĕċĉĊĈďąǩĒąăāĐĈǩąďĄĉĐĢση παρουσίασης της σειράς των γραμματοσήμων στον Φιλολογικό Σύλλογο
«Παρνασσός», στην οποία τιμήθηκε με
βράβευση η πρώτη Γενική Γραμματέας
Ισότητας των Φύλων, κα Χρυσάνθη Λαΐου
- Αντωνίου, για τη σημαντική συμβολή της
στην ουσιαστική και θεσμική κατοχύρωση
των δικαιωμάτων των γυναικών.

zǩóĘĀăĒĀĚĕėĕċĉĊĈďąǩăċĀǩĄąĞĚąĘĈǩęěēąĠĉǩ
χρονιά, με μεγάλη επιτυχία, 3ημερη
πολιτιστική εκδήλωση με προβολή ταινιών
ďĀċǩęěćĉĚĈęĈǩĒąǩăěēĀĎďąĵǩĀėĖǩĚĕǩĠģĘĕǩ
του κινηματογράφου, της Ελλάδας και
του εξωτερικού, στην Ταινιοθήκη της
Ελλάδος, με θέμα «2ο Αφιέρωμα 50/50:
Ισότητα και στον Κινηματογράφο».
zǩõąǩęěēĆĠąċĀǩĚĈĵǩęěēąĘăĀęĎĀĵǩĚĈĵǩ
ΓΓΙΦ με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους
ďĀċǩĚĕēǩâĉĒĕǩúċĐĕĊĆĈĵǩǩüěĠċďĕĞǩĒąǩ
ĀğĕĘĒĉǩĚĈēǩóĀăďĖęĒċĀǩæĒĆĘĀǩÝĘĠąĎĢēǩ
για την εκδήλωση με θέμα: «εκ γυναικός
ǩėĈăāćąċǩĚĀǩďĘąĎĚĚĢ(ǩĄċĀĄĘĕĒĆĵǩęĚċĵǩ
αρχειακές πηγές», παρατάθηκε η έκθεση
του επιλεγμένου και αντιπροσωπευτικού
αρχειακού υλικού από διάφορους φορείς,
μεταξύ αυτών και του Ιστορικού Αρχείου
ĚĈĵǩßċĂĐċĕĊĉďĈĵǩèąĒāĚĢēǩéęĖĚĈĚĀĵǩďĀċǩ
Φύλου της ΓΓΙΦ.
zǩöĆĊĈďĀēǩěėĖǩĚĈēǩĀċăĎĄĀǩĚĈĵǩààéúǩĕċǩ
θεατρικές παραστάσεις:
ǩǩæǩďĀĚāĘĘąěęĈǩĚĈĵǩ:Nb_Nǩ@bOV\[ǩ
Galletero
- «Εσμός καθαρμάτων» σε σκηνοθεσία
Στυλιανού Ροδαρέλη.

zǩóĘĀăĒĀĚĕėĕċĉĊĈďąǩęĚĀǩăĘĀğąĎĀǩĚĈĵǩ
ΓΓΙΦ η παρουσίαση του βιβλίου των Μ.
Γκασούκα και της Ξ. Φουλίδη «Όψεις
εθνογραφικής έρευνας στις λαογραφικές
σπουδές»/Φεμινιστική εθνογραφία âċĀĄċďĚěĀďĉǩąĊēĕăĘĀğĎĀ
zǩâĈĒċĕěĘăĉĊĈďąǩēĆĀǩĀğĎęĀǩăċĀǩĚĈēǩ&Ĉǩ
Μαρτίου και δημοσιοποιήθηκε το μήνυμα
της Γενικής Γραμματέα για την Παγκόσμια
æĒĆĘĀǩàěēĀċďģē
zǩãēĖġąċǩĚĈĵǩóĀăďĖęĒċĀĵǩæĒĆĘĀĵǩěĐĕποιήθηκαν πλήθος δράσεων ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης από διάφορους
φορείς και με τη συμμετοχή της Γενικής
Γραμματέα και των στελεχών της ΓΓΙΦ.

εξάλειψη
της βίας
κατά των
γυναικών
zǩóĘĀăĒĀĚĕėĕċĉĊĈďąǩæĒąĘĎĄĀǩĒąǩĊĆĒĀ(ǩ
«Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης
για την πρόληψη και καταπολέμηση της
βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας - Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, Έναρξη ισχύος της στην Ελλάδα: Από τη θεωρία στην πράξη».
zǩóĀĘĀĠĢĘĉĊĈďĀēǩęěēąēĚąĞĔąċĵǩĚĢēǩęĚąλεχών της ΓΓΙΦ σε ερευνήτριες/τες για
ćĈĚĉĒĀĚĀǩĆĒğěĐĈĵǩĂĎĀĵǩąĒėąċĘĎĀĵǩĀėĖǩ
βία σε γυναίκες πρόσφυγες, στο πλαίσιο
δημόσιων και ιδιωτικών ερευνητικών προγραμμάτων και εκπονήσεων διπλωματικών
εργασιών σε μεταπτυχιακά προγράμματα
από φοιτητές/τριες.

zǩöĆĊĈďąǩěėĖǩĚĈēǩĀċăĎĄĀǩĚĈĵǩààéúǩďĀċǩĒąǩ
συνδιοργανωτές το Κέντρο Ερευνών για
èĆĒĀĚĀǩéęĖĚĈĚĀĵǩìãèéǩĚĈēǩóąĘċğĆĘąċĀǩ
ïĕĚĎĕěǩÝċăĀĎĕěǩďĀċǩĚĕēǩâĉĒĕǩõąĘĎğĕěǩĚĕǩ
10ο Πανκυκλαδικό Συνέδριο Συλλόγων
Γυναικών «Οι Κυκλαδίτισσες της δημιουργίας και της προσφοράς λένε όχι στη
βία κατά των γυναικών». Για την επιτυχή
διεξαγωγή του συνεδρίου και τη στήριξη
της συμμετοχής των συνέδρων και ομιλητών/τριών του συνεδρίου, ναυλώθηκε το
«Πλοίο της Ισότητας», μέσω του οποίου
ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ των νησιών.

zǩ÷ėĉĘĔąǩęěĒĒąĚĕĠĉǩęĚąĐąĠģēǩĚĈĵǩààéúǩ
ως εισηγήτριες στο πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ/
ãìââÝǩăċĀǩĚĈēǩąďėĀĎĄąěęĈǩęĚąĐąĠģēǩĚĢēǩ
συμβουλευτικών κέντρων της ΓΓΙΦ με
θέμα «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών
σε γυναίκες θύματα βίας».

zǩâċąěĘĞēĊĈďąǩďĀċǩęěēąĠĎęĚĈďąǩąďǩēĆĕěǩ
η συνεργασία της ΓΓΙΦ με τους κατά τόėĕěĵǩâċďĈăĕĘċďĕĞĵǩõěĐĐĖăĕěĵǩăċĀǩĚĈēǩ
παροχή δωρεάν νομικής στήριξης στις
ĢğąĐĕĞĒąēąĵǩăěēĀĎďąĵǩĚĢēǩâĕĒģēǩăċĀǩ
την εξάλειψη της έμφυλης βίας.

zǩóĘĀăĒĀĚĕėĕċĉĊĈďąǩĒąǩĒąăāĐĈǩąėċĚěĠĎĀǩĈǩ
διημερίδα της ΓΓΙΦ με τα στελέχη των Συμβουλευτικών Κέντρων, των Ξενώνων ΦιλοĔąēĎĀĵǩďĀċǩĚĈĵǩàĘĀĒĒĉĵǩA=Aǩ#'
ĒąǩĊĆĒĀ(ǩæǩĐąċĚĕěĘăĎĀǩĚĕěǩĄċďĚĞĕěǩĚĢēǩĄĕμών της ως ένα τεκμήριο αναγκαιότητας».
zǩóĘĀăĒĀĚĕėĕċĉĊĈďĀēǩèąĀĚĘċďāǩĄĘģĒąēĀǩ
- συνολικά δόθηκαν 156 παραστάσεις - σε
δώδεκα (12) πόλεις της Ελλάδας, τις περιόδους Ιουνίου-Ιουλίου 2018 και ΣεπτεμβρίουΟκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων
δημοσιότητας (Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση) σε κεντρικό και περιφερειακό
ąėĎėąĄĕǩĚĈĵǩėĘāĔĈĵǩĒąǩĚĎĚĐĕ(ǩñĘċćĖēĚċąĵǩ
παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών»
του Ε.Π. Μεταρρύθμιση δημοσίου τομέα.
zǩõĚĕǩėĐĀĎęċĕǩĚĈĵǩęěĒĒąĚĕĠĉĵǩĚĈĵǩęĚĈēǩ
&!ĈǩâċąĊēĉǩäďĊąęĈǩèąęęĀĐĕēĎďĈĵǩĈǩààéúǩ
πραγματοποίησε εκδήλωση για την σεξουαλική παρενόχληση και παρουσιάστηκε η μελέτη με τίτλο: «Ανοιχτοί χώροι και χωρικές
ĀĄċďĎąĵǩǩæǩęąĔĕěĀĐċďĉǩėĀĘąēĖĠĐĈęĈǩęĚĕēǩ
ĀęĚċďĖǩĠģĘĕǩĚĈĵǩèąęęĀĐĕēĎďĈĵ

zǩõěēąĠĎęĚĈďĀēǩĕċǩąėċęďĆġąċĵǩĚĈĵǩàąēċďĉĵǩ
Γραμματέα Ισότητας των Φύλων στα Συμβουλευτικά Κέντρα και στους Ξενώνες
Φιλοξενίας Γυναικών ανά τη χώρα.
zǩõěēąĠĎęĚĈďąǩĈǩęěēąĘăĀęĎĀǩĚĈĵǩààéúǩĒąǩĚĕǩ
Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την ΚαταποĐĆĒĈęĈǩĚĈĵǩãĒėĕĘĎĀĵǩÝēĊĘģėĢēǩàãèãéõ
zǩõěĒĒąĚĕĠĉǩĚĈĵǩàąēċďĉĵǩàĘĀĒĒĀĚĆĀǩďĀċǩ
στελεχών της ΓΓΙΦ στα εγκαίνια της έκĊąęĈĵǩćĢăĘĀğċďĉĵǩĚĈĵǩC[VPRSǩăċĀǩĚĈēǩ
εξάλειψη της έμφυλης βίας που συνδιĕĘăĀēģĊĈďąǩĒąǩĚĈēǩààéúǩďĀċǩĚĕēǩâĉĒĕǩ
Αθηναίων. Τα επιλεγμένα έργα θα χρησιμοποιηθούν και σε ευρύτερη καμπάνια
της UNICEF και της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων, στα πλαίσιο των 16
æĒąĘģēǩÝďĚċĂċęĒĕĞǩďĀĚāǩĚĈĵǩäĒğěĐĈĵǩ
Βίας, με στόχο την ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού,
καθώς και των προσφυγικών πληθυσμών,
σχετικά με την έμφυλη βία.

zǩãēĚĀĚċďĕėĕċĉĊĈďąǩĈǩęěēąĘăĀęĎĀǩĚĈĵǩ
ΓΓΙΦ με την Ελληνική Αστυνομία και επιďĀċĘĕėĕċĉĊĈďąǩĈǩÝęĚěēĕĒċďĉǩâċĀĚĀăĉǩ
προς όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες με
θέμα «Χειρισμός υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας και απαρέγκλιτη εφαρμογή
των προβλέψεων του Ν.3500/2006».
zǩóĘĀăĒĀĚĕėĕċĉĊĈďĀēǩęěēĀēĚĉęąċĵǩĚĈĵǩ
Γενικής Γραμματέα με την Αντιστράτηγο
ĚĈĵǩãĐĐĈēċďĉĵǩÝęĚěēĕĒĎĀĵǩăċĀǩĚĈǩęěćĉĚĈση θεμάτων αντιμετώπισης περιστατικών
βίας κατά των γυναικών.
zǩõěĒĒąĚĕĠĉǩĚĈĵǩàąēċďĉĵǩàĘĀĒĒĀĚĆĀǩ!Ĉǩ
Ευρεία Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Αστυνομικών Γυναικών και Επίσκεψη εκπροσώπων της Γραμματείας Γυναικών ΠΟΑΣΥ
(Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών
Υπαλλήλων) στην ΓΓΙΦ για θέματα υπέρβασης της βίας κατά των γυναικών και
αντιμετώπισης των έμφυλων ανισοτήτων
στην εργασία.

zǩãęĚāĐĈǩÝēĕċĠĚĉǩãėċęĚĕĐĉǩĚĈĵǩàąēċďĉĵǩ
Γραμματέα Ισότητας των Φύλων προς
όλους τους φορείς της πολιτείας και
της κοινωνίας για τη συστράτευση
όλων, ώστε να αφυπνιστεί η ελληνική
κοινωνία και να αντιμετωπιστεί οριστικά
το ειδεχθές φαινόμενο της βίας κατά των
γυναικών, με αφορμή την δολοφονία της
Ελένης Τοπαλούδη.
zǩõěĒĒąĚĕĠĉǩĚĈĵǩàąēċďĉĵǩàĘĀĒĒĀĚĆĀǩęĚĈēǩ
εκδήλωση της Υφυπουργού Προστασίας
του Πολίτη για την ενδοοικογενειακή βία,
ĒąǩĊĆĒĀ(ǩâĘāęąċĵǩĚĈĵǩãĐĐĈēċďĉĵǩÝęĚěēĕμίας για τη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας».

δράσεις για την 25η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας
κατά των γυναικών

zǩâċĕĘăĀēģĊĈďąǩĒąăāĐĈǩĒĕěęċďĉǩęěēĀěλία στο Μέγαρο Μουσικής με την Ευανθία
Ρεμπούτσικα, την Έλλη Πασπαλά και το
μουσικό σχήμα τους με ελεύθερη είσοδο
για το κοινό.
zǩâĈĒċĕěĘăĉĊĈďąǩēĆĀǩĀğĎęĀǩăċĀǩĚĈēǩ #Ĉǩ
Νοέμβρη και δημοσιοποιήθηκε το μήνυμα
της Γενικής Γραμματέα για την Παγκόσμια
æĒĆĘĀǩ
zǩäăċēąǩąėċĒĆĐąċĀǩďĀċǩėĀĘĀăĢăĉǩēĆĕěǩěĐċκού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για
ĚĕǩâĎďĚěĕǩĖĐĢēǩĚĢēǩâĕĒģēǩďĀċǩĚĢēǩěėĈĘąσιών που παρέχουν σε γυναίκες, οι οποίες
υφίστανται έμφυλη βία ή/και πολλαπλές
διακρίσεις.

zǩãēċęĠĞĊĈďąǩĚĕǩĆĘăĕǩĚĢēǩęĚąĐąĠģēǩĖĐĢēǩ
των δομών με την αποστολή του υλικού
ęąǩĖĐĕǩĚĕǩâĎďĚěĕǩďĀĊģĵǩďĀċǩęąǩĄċāğĕρους άλλους φορείς.
zǩúĢĚĀăĢăĉĊĈďąǩăċĀǩĚĘĎĚĈǩęěēąĠĉǩĠĘĕνιά, το κτίριο της Βουλής με πορτοκαλί
φωτισμό ανήμερα της 25ης Νοεμβρίου.
zǩ÷ĐĕėĕċĉĊĈďĀēǩďĀċǩĚĕǩ &ǩėĐĉĊĕĵǩĄĘāęąĢēǩąěĀċęĊĈĚĕėĕĎĈęĈĵǩĀėĖǩĖĐąĵǩĚċĵǩâĕĒĆĵǩĚĕěǩâċďĚĞĕěǩęąǩĖĐĈǩĚĈǩĠģĘĀ
zǩóĘĀăĒĀĚĕėĕċĉĊĈďąǩąĔĢęĚĘąğĉĵǩĄĘāση της ΓΓΙΦ με διανομή ενημερωτικού
εντύπου υλικού στους πολίτες, άνδρες και
γυναίκες, στους Σταθμούς του Μετρό στο
Σύνταγμα και στην Ομόνοια.

βιβλιοθήκη
βιβλιοθήκη
θεμάτων
θεμάτων
ισότητας
ισότητας
και φύλου
φύλου
και
zǩóĘĀăĒĀĚĕėĕċĉĊĈďĀēǩĚĀǩąăďĀĎēċĀǩĚĈĵǩßċĂĐċĕĊĉďĈĵǩèąĒāĚĢēǩéęĖĚĈĚĀĵǩďĀċǩúĞĐĕěǩ
της ΓΓΙΦ στο νέο χώρο της, απέναντι από
ĚĕǩâĈĒĀĘĠąĎĕǩÝĊĈēģēǩìĘĀĚĎēĕěǩ'ǩďĀċǩ
Αθηνάς 61).
zǩìĀĚāǩĚĕǩ &ǩąċęĉĠĊĈęĀēǩęĚĈǩĂāęĈǩ
της Βιβλιοθήκης περίπου 130 έντυπα και
ψηφιακά τεκμήρια. Το Ιστορικό Αρχείο
εμπλουτίστηκε με 650 νέα τεκμήρια από
δωρεές μεταξύ των οποίων:
- πολύτιμα ντοκουμέντα των ετών 1975
- 1986 από τη δράση της Ομάδας Multi<NaV\[NYǩE\ZR[w`ǩ:VOR_NaV\[ǩ5_\b]ǩďĀċǩ
υπο-ομάδων αυτής και
- τα τεύχη 49-67 του περιοδικού
«Τελέσιλλα» και τα φύλλα Ιουνίου
1999, Νοεμβρίου 1996, Μάιος 1994,
Ιουνίου 1992, Απριλίου 1989, Μαρτίου

1988, Ιανουαρίου 1987 της εφημερίδας
«Αδέσμευτη Κίνηση Γυναικών».
zǩ÷ėĉĘĔąǩąēąĘăĖĵǩęěĒĒąĚĕĠĉǩĚĈĵ(
- στο 1ο Φεστιβάλ για την Ισότητα των
Φύλων της ΓΓΙΦ με την οργάνωση έκθεσης αφισών από το Ιστορικό Αρχείο που
καταγράφουν την ιστορία του γυναικείου
κινήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- στην εκδήλωση της ΓΓΙΦ και των ΕΛΤΑ
ėĘĕĵǩĚċĒĉēǩĚĈĵǩóĀăďĖęĒċĀĵǩæĒĆĘĀĵǩàěναικών, κατά την οποία παράλληλα με την
ανακοίνωση της κυκλοφορίας Αναμνηστικής Σειράς Γραμματοσήμων με θέμα την
ισότητα των φύλων, τιμήθηκε για το έργο
της και τη σημαντική συνεισφορά της στα
ćĈĚĉĒĀĚĀǩċęĖĚĈĚĀĵǩĈǩėĘģĚĈǩàąēċďĉǩàĘĀĒματέας Ισότητας των Φύλων,
κα Χρυσάνθη Λαΐου - Αντωνίου.

συνεργασίες

- συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο

zǩ÷ėĉĘĔąǩęĚĀĊąĘĉǩąďėĘĕęģėĈęĈǩĚĈĵǩ
χώρας μας από την ΓΓΙΦ, για τρίτη συνεχή
χρονιά, στη Σύνοδο της Επιτροπής του
ñæãǩăċĀǩĚĕǩďĀĊąęĚģĵǩĚĢēǩăěēĀċďģēǩ$ Ĉǩ
Σύνοδος - Μάρτιος, 2018).
zǩõěēāēĚĈęĈǩĚĈĵǩàąēċďĉĵǩàĘĀĒĒĀĚĆĀǩďĀċǩ
στελεχών της ΓΓΙΦ με Έλληνες και ΕλληνίĄąĵǩĕĒĕăąēąĎĵǩďĀċǩęěćĉĚĈęĈǩąėĎǩĚĢēǩĊąĒāτων ισότητας στην Αστόρια της Ν. Υόρκης.
zǩãďėĘĕęģėĈęĈǩĚĈĵǩààéúǩęąǩĄċąĊēĉǩS\_Nǩ
και διμερείς/πολυμερείς συναντήσεις
και συναντήσεις με εκπροσώπους ξένων
αντιπροσωπειών.

zǩõěĒĒąĚĕĠĉǩĚĈĵǩààéú(ǩ
- στο Πρόγραμμα Αμοιβαίας Μάθησης
zǩúċĐĕĔąēĎĀǩĚĕěǩóĘĕăĘāĒĒĀĚĕĵǩÝēĚĀĐĐĀγια την Ισότητα των Φύλων που διοργάγής Καλών Πρακτικών μεταξύ των κρατών
νωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα:
μελών της Ε.Ε. για την Ισότητα των Φύλων
1\ZONaV[Tǩa_NĹPXV[TǩV[ǩd\ZR[ǩN[QǩTV_Y`ǩ
από την ΓΓΙΦ.
for the purpose of sexual exploitation»
zǩãėċęďĆġąċĵǩďĀċǩęěēĀēĚĉęąċĵǩęĚĈǩààéúǩĒąǩ στη Μαδρίτη.
εκπροσώπους:
- στη 52η Συνάντηση της Συμβουλευτικής
- γυναικείων οργανώσεων από την ΕυρώΕπιτροπής Ίσων Ευκαιριών Ανδρών
πη και την Ασία
και Γυναικών στις Βρυξέλλες.
- της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου
- σε Υψηλού Επιπέδου Σύνοδο για την
του Βερολίνου
Επέκταση του Ευρωπαϊκού ΠρογράμμαǩĚĈĵǩóĘąęĂąĎĀĵǩĚĕěǩìĀēĀĄāǩĚĢēǩæóÝǩ
τος DAPHNE στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
του Ισραήλ
στις Βρυξέλλες.
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