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Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), πιστή στις δεσμεύσεις
της και με συνέπεια στους στόχους της, παρουσιάζει για ακόμη μια χρονιά
τον Συνοπτικό Απολογισμό του έργου της για το έτος 2017.
Με την αρωγή και την καθοδήγηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των
Φύλων, Φωτεινής Κούβελα, η αποτίμηση του έτους απαριθμεί ένα πλήθος
δράσεων υπέρ της ισότητας των φύλων, ικανές να θέσουν την έμφυλη
διάσταση στην αιχμή του δόρατος κάθε προσπάθειας για τη δημιουργία
μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις. Μιας κοινωνίας δίκαιης και αλληλέγγυας για όλους και όλες.
Το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων» της περιόδου
2016-2020 της ΓΓΙΦ, η διεθνής αναγνώριση της χώρας μας στον τομέα
της ισότητας των φύλων από το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum και τον
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά και η άνοδός της κατά δεκατέσσερις
θέσεις στη γενική κατάταξη 144 χωρών σε σχέση με το 2016, συνιστούν
μέρος του οδικού μας χάρτη για τα εχέγγυα του μέλλοντος. Ταυτόχρονα,
αποτελούν αδιάψευστα αποτελέσματα όλων εκείνων των ενδείξεων ότι οι
έμφυλες ανισότητες δύνανται να καταπολεμηθούν.
Το έργο της ΓΓΙΦ αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την ικανότητά του να
μετατρέπει τις ενδείξεις σε αποδείξεις.

Δημόσιες Πολιτικές

Εκπαίδευση και φύλο
• Συνεχίστηκε και για το νέο σχολικό έτος το
«Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα
Αναπαραγωγικής και Σεξουαλικής Υγείας», σε
συνεργασία με το Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου» και το Γραφείο Αγωγής Υγείας.

• Σε συνέχεια των επεξεργασιών της Ομάδας
Διοίκησης Έργου που συστάθηκε στην ΓΓΙΦ
και την παράδοση του σχετικού με τη Σύμβαση Πορίσματος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση το νομοσχέδιο για την κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την
Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών
και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης), με σκοπό να ψηφιστεί
άμεσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
• Συγκροτήθηκε και λειτουργεί Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την καταπολέμηση της
πορνείας από την ΓΓΙΦ, με στόχο την χάραξη
εθνικής στρατηγικής, την επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων, που θα προστατεύουν τις γυναίκες
από τη βία και την εκμετάλλευση της πορνείας, καθώς και τη μελέτη του σκανδιναβικού
νομοθετικού μοντέλου αντιμετώπισής της.
• Παραδόθηκε το νομοσχέδιο για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 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.
• Η ΓΓΙΦ συμμετείχε με δικό της περίπτερο,
για τρίτη συνεχή χρονιά, στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
• Ξεκίνησε η συνεργασία της ΓΓΙΦ με τη Γενική
Γραμματεία της Κυβέρνησης στο πλαίσιο της
εποικοδομητικής συνεργασίας των δύο φορέων για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης – Ατζέντα 2030.
• Σχεδιάστηκε νέο οργανόγραμμα για το έργο
και τους τομείς δράσεις της ΓΓΙΦ, από την υλοποίηση του οποίου αναμένεται η αρτιότερη δυνατή οργάνωση των πολιτικών της ΓΓΙΦ.

• Υλοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης - πρόληψης - ευαισθητοποίησης σε μαθητικούς
πληθυσμούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με
τίτλο «Βία στις ερωτικές σχέσεις των νέων».
• Συνεχίστηκαν οι επισκέψεις σχολικών τμημάτων στην Γενική Γραμματεία, όπου οι μαθητές/τριες δέχθηκαν ολοκληρωμένες παρουσιάσεις για θεματικές που άπτονται της
ισότητας από έμπειρα, εξειδικευμένα στελέχη
της ΓΓΙΦ.
• Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η
ημερίδα της ΓΓΙΦ με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση» σε συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(ΙΝΕΠ).
• Στο πλαίσιο της υλοποίησης της θεματικής
εβδομάδας με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα»,
που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στα
Γυμνάσια της χώρας μας, η ΓΓΙΦ αποτέλεσε
τον εθνικό φορέα απεύθυνσης των σχολείων,
στηρίζοντας ενεργά με τη συμμετοχή στελεχών της και την υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων σε σχολεία της Αττικής και της
Περιφέρειας.

• Η ΓΓΙΦ συμμετείχε, για δεύτερη συνεχή
χρονιά, στις εργασίες και στην τελετή λήξης
του 20ο Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Ολυμπίας για παιδιά και νέους /ες.
• Η ΓΓΙΦ συμμετείχε ως μέλος στην κριτική
επιτροπή του 9ου Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών «Πάμε Σινεμά;».
• Η ΓΓΙΦ συνέβαλε στη διαδικασία σύνταξης
της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία»,
αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια
Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.
• Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων παρευρέθηκε
στην επίσημη τελετή απονομής βράβευσης
της Unicef: «Βραβεία Unicef για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2017» - «Τα παιδιά γράφουν και
ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα
του Παιδιού.

Πανελλήνιοι
Μαθητικοί
Διαγωνισμοί της ΓΓΙΦ

• Προκηρύχθηκαν και ολοκληρώθηκαν με
επιτυχία δύο (2) Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί ψηφιακής δημιουργίας video και
blog – ιστολογίου με θέμα:
- «Τα Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος» για τους
μαθητές και τις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- «Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά» για
τους μαθητές και τις μαθήτριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
• Συνδιοργανώθηκε με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων επιμορφωτική Ημερίδα για την υποστήριξη των δύο Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών ψηφιακής δημιουργίας.
• Διοργανώθηκε Τελετή βράβευσης των Μαθητικών Διαγωνισμών ψηφιακής δημιουργίας της ΓΓΙΦ.
• Προκηρύχθηκε νέος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τους μαθητές και
τις μαθήτριες των Νηπιαγωγείων όλης της
χώρας με τίτλο «Δημιουργούμε με όλα τα
χρώματα - Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια».
Ο νέος διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη και οι
αιτήσεις συμμετοχής συνεχίζονται έως και
την 01/04/2018.

Εργασία Γυναικεία
Επιχειρηματικότητα

• Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων εκπροσώπησε την Ελλάδα για δεύτερη συνεχή χρονιά, με την ενεργή συμμετοχή της, στην 61η Σύνοδο της Επιτροπής
για την Κατάσταση των Γυναικών του ΟΗΕ,
στη Νέα Υόρκη, με θέμα την «Οικονομική
ενδυνάμωση των γυναικών στο μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας».
• Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της ΓΓΙΦ
με θέμα «Γυναίκες και Ανάπτυξη» στο
πλαίσιο της 82ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
• Διοργανώθηκε Ημερίδα για το Έργο «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών».
• Τέθηκαν υπό την αιγίδα της ΓΓΙΦ:
- Το 7ο Διεθνές συνέδριο για τη γυναικεία
επιχειρηματικότητα
- Το συνέδριο «Game Changer Women
of Inﬂuence», το οποίο ήταν αφιερωμένο
στην ισότητα των φύλων στο χώρο της εργασίας.
• Συνεχίστηκε και για το 2017 η στήριξη της
ΓΓΙΦ σε εργαζόμενες γυναίκες από εργοδοτικές αυθαιρεσίες. Με παρέμβαση της
ΓΓΙΦ έγινε επαναπρόσληψη εγκύου εργαζόμενης στον ιδιωτικό τομέα.

Αυτοδιοίκηση και
φύλο

• Η ΓΓΙΦ συμμετείχε στο συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών» με στόχο τον καθορισμό της τρέχουσας εξέλιξης της τεχνολογίας
σε σχέση με την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των γυναικών σε τεχνολογίες ΤΠΕ
και έμφαση στα οφέλη που προκύπτουν από
τη χρήση τους στον τομέα της απασχόλησης.
Εταίροι του έργου ήταν το Εθνικό Κέντρο
Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»,
ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής &
Επικοινωνιών, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης» και το
Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία.
• Εγκρίθηκε το νέο συγχρηματοδοτούμενο
διασυνοριακό έργο 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.

• Διευρύνθηκε η Υπογραφή της Ευρωπαϊκής
Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες σε περισσότερους Δήμους.
Διακόσιοι δέκα (210) δήμοι την έχουν υπογράψει μέχρι τη λήξη του έτους 2017. Ο στόχος
είναι να υπογραφεί, μέσα στο 2018, από όλους
τους Δήμους της χώρας.

• Κατατέθηκαν ολοκληρωμένες προτάσεις
της ΓΓΙΦ προς το Υπουργείο Εργασίας για την
ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση των γυναικών στον τομέα της εργασίας και προτάθηκαν
πρωτόκολλα συνεργασίας.

• Τέθηκε σε εφαρμογή η εκκίνηση και η επιτυχής λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής
για την ποσόστωση του φύλου στα Συλλογικά
Όργανα του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. καθώς και
των Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. στη διεύθυνση http://
posostosi.isotita.gr

• Συνεχίστηκαν οι παρεμβάσεις της ΓΓΙΦ 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.

• Συγκροτήθηκε από τη ΓΓΙΦ η «Επιτροπή
για την Προώθηση και την Παρακολούθηση
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση», αποτελούμενη από γυναίκες
αιρετές, προκειμένου να εντάξει την έμφυλη
διάσταση στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

• Υπήρξε συνεχής παραγωγή και αποστολή
ενημερωτικών Δελτίων Τύπου για θέματα της
γυναικείας εργασίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και επίσημα στατιστικά στοιχεία
εγγεγραμμένης ανεργίας ανά φύλο, από τον
ΟΑΕΔ και την ΕΛΣΤΑΤ.

• Κατατέθηκε έγκαιρα στον Υπουργό Εσωτερικών το πόρισμα της παραπάνω Επιτροπής,
από το οποίο απορρέουν νομοθετικές ρυθμίσεις και προτάσεις σε συγκεκριμένα πεδία, με
σκοπό να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο
για τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη.

• Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα επισκέψεων της
ΓΓΙΦ σε Δήμους της Αττικής και της Περιφέρειας.
• Επιτεύχθηκαν συνεργασίες της ΓΓΙΦ με μέλη
Δημοτικών και Περιφερειακών Επιτροπών
Ισότητας, γυναικείες συλλογικότητες, οργανώσεις, φορείς, πολιτικά κόμματα, γυναίκες
εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων
και της κοινωνίας των πολιτών.
• Η ΓΓΙΦ συμμετείχε στο Πανελλήνιο Συνέδριο
αιρετών γυναικών της ΕΝΠΕ για την ισότητα στην
Αυτοδιοίκηση.

Πολιτισμός και φύλο

Υγεία και φύλο

• Υπεγράφη πρωτόκολλο 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».
• Υλοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα για τα
οφέλη του μητρικού θηλασμού, με θέμα «Μητρικός Θηλασμός, Πολιτικές και Δράσεις»,
σε συνεργασία με το Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου
– Αλεξάνδρα» και τον Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μητρικού θηλασμού (1-7
Νοεμβρίου 2017) και με το σύνθημα «Στηρίζουμε τον Θηλασμό Μαζί».
• Διευρύνθηκαν οι συναντήσεις της Γενικής
Γραμματέα με στελέχη επιχειρήσεων, προκειμένου να τηρούνται όλες οι γονικές άδειες
και τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αίθουσα απογαλακτισμού για τις εργαζόμενες μητέρες που συνεχίζουν το θηλασμό και μετά
τη λήξη της άδειάς τους.
• Επιτεύχθηκε η έναρξη της συνεργασίας της
ΓΓΙΦ με:
- Την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ)
- Τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος

• Δημιουργήθηκε, στο νέο Οργανόγραμμα
της ΓΓΙΦ, ειδικό Τμήμα με αντικείμενο την κοινωνική προστασία και την αντιμετώπιση των
πολλαπλών διακρίσεων των γυναικών, μεταξύ
των οποίων εμπεριέχονται και τα θέματα της
αναπηρίας.
• Υπήρξε σταθερή και συνεχής δημοσιοποίηση Ενημερωτικών Σημειωμάτων του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων, μεταξύ
άλλων, σχετικά με ζητήματα του θεματικού
πεδίου «Γυναίκες και Υγεία».
• Πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης
και δημοσιοποίησης υπέρ:
- Του δικαιώματος των γυναικών στην αυτοάμυνά τους
- Του δικαιώματος των γυναικών να αποφασίζουν οι ίδιες για το αν θα διακόψουν ή όχι μια
ενδεχόμενη κύηση
- Της προάσπισης των δικαιωμάτων των εξαρτημένων γυναικών και των παιδιών τους
- Των εργαζομένων γυναικών που αγωνίζονται για το δικαίωμά τους στη μητρότητα
- Της επίδειξης μηδενικής ανοχής στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων
- Του δικαιώματος όλων -ανεξαιρέτως- των
ατόμων στην ταυτότητα φύλου

• Διοργανώθηκε από τη ΓΓΙΦ πολιτιστική εκδήλωση για τις γυναίκες πρόσφυγες από τις Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων της
Αττικής, με τίτλο «Μνήμες, μελωδίες και γυρίσματα» και τη συμμετοχή μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων από τις κοινότητες
των μεταναστών - μεταναστριών, σε συνεργασία με το Θέατρο
Ελληνικών Χορών «Δόρα Στράτου» και το Διεθνές Συμβούλιο
Χορού UNESCO (Τμήμα Αθηνών) και την ουσιαστική βοήθεια
των «Αθέατων Γυναικών».
• Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, 3ημερη πολιτιστική
εκδήλωση με προβολή ταινιών και συζήτηση με γυναίκες από
το χώρο του κινηματογράφου, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, με
θέμα «50/50: Ισότητα και στον Κινηματογράφο».
• Συνδιοργανώθηκε από τη ΓΓΙΦ, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους
και το Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού, εκδήλωση με θέμα: «εκ γυναικός... πηγάζει τα κρείττω: διαδρομές στις αρχειακές πηγές»
και εγκαινιάστηκε έκθεση επιλεγμένου και αντιπροσωπευτικού
αρχειακού υλικού από διάφορους φορείς, μεταξύ αυτών και από
το Ιστορικό Αρχείο της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της ΓΓΙΦ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων.

Πολιτισμός και φύλο

- Το Διεθνές Τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής
«Aphrodite Cup»
- Η θεατρική παράσταση της Θεώνης Δέδε,
«Sunny Days»
• Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος παρουσιάσεων βιβλίων στην ΓΓΙΦ σε συνεργασία με την Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και
Φύλου.

• Παρουσιάστηκε, σε εκδήλωση στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, το βιβλίο «Ύβρις»
της Ντούμπραβκα Λάλιτς.
• Προσκλήθηκε και συμμετείχε εκ μέρους
της ΓΓΙΦ, η Γενική Γραμματέας, στη εκδήλωση του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής
Θεσσαλονίκης με θέμα «Ισότητα των Φύλων: Αγώνας για ένα καλύτερο αύριο» και
ειδικότερα στην προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ της Ευαγγελίας Κρανιώτη «Exotica, Erotica, etc».

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των βιβλίων:

• Η ΓΓΙΦ συμμετείχε στην ημερίδα ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Πολιτισμού
& Αθλητισμού με θέμα τη Σύμβαση της
UNESCO για την Προστασία και Προώθηση της Ποικιλομορφίας των Πολιτιστικών
Εκφράσεων.

• Η ΓΓΙΦ, μαζί με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή
για την UNESCO και το Πανεπιστήμιο Πατρών,
συμμετείχαν στην on line έρευνα του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος με θέμα «Ψηφιακό
Εκπαιδευτικό Δίκτυο για Πολιτιστικά Προγράμματα».

• Η ΓΓΙΦ εκπροσώπησε τη χώρας μας στην
εξειδικευμένη ad –hoc Ομάδα Εργασίας
(CPP-ESA) του Συμβουλίου της Ευρώπης,
με σκοπό την εκπόνηση Σχεδίου Σύστασης
για τον περιορισμό της ανισομερούς εκπροσώπησης των δύο φύλων στην ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία.

• Tέθηκαν υπό την αιγίδα της ΓΓΙΦ:
- Το 2ο Φεστιβάλ Ισπανικού Θεάτρου στην Αθήνα
με θέμα: «Έμφυλες σχέσεις και βία, μετανάστευση, φτώχεια, ομοφοβία»
- Το κοινωνικοπολιτιστικό πρόγραμμα «Gender
hood» (Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2017 – Μάιος
2018)

- «Το φύλο στην Ιστορία: αποτιμήσεις και παραδείγματα»
- «Η Ευρώπη και τα δικαιώματα των γυναικών:
Ο εξευρωπαϊσμός σε Ελλάδα και Τουρκία.
Συγκριτική ανάλυση»
- «Πέρα από το ροζ και το γαλάζιο – όλα τα
παιχνίδια για όλα τα παιδιά»
• Με αφορμή τη διάκριση της Αθήνας σε παγκόσμια Πρωτεύουσα βιβλίου για το έτος
2018, η ΓΓΙΦ προέβη στη δημιουργία περιορισμένων αντιτύπων ημερολογίου έτους 2018,
αφιερωμένο στο έργο γυναικών συγγραφέων που διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο τόσο
στις θεματικές που άπτονται της ισότητας
των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών, όσο και στην ανάδειξη της γυναικείας
γραφής εν γένει. Το υλικό που παρουσιάζεται
μέσα από το ημερολόγιο αντλήθηκε από τη
Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου.

Γυναίκες Αγρότισσες
• Κατατέθηκαν και ενσωματώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις της ΓΓΙΦ στο Ν.4384/2016
για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ισόρροπη συμμετοχή φύλου στα Δ.Σ).
• Κατατέθηκαν εκ νέου προτάσεις από την
ΓΓΙΦ στο σχέδιο νόμου «Αγροτικός συνδικαλισμός και άλλες διατάξεις», ώστε να τηρείται
η ποσόστωση φύλου με σκοπό να αυξηθεί ο
αριθμός υποψηφίων γυναικών κάθε συνδυασμού του εκάστοτε οργάνου διοίκησης, αλλά
και οι εκλεγμένες γυναίκες.
• Προτάθηκε από τη ΓΓΙΦ στα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της χώρας η συνεργασία και η δυνατότητα, ώστε οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να
πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση
σε Γυναικείους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς,
με σκοπό να τους παρέχουν εξατομικευμένη
συμβουλευτική και να τους μεταφέρουν καινοτόμες ιδέες, προκειμένου να ενισχυθεί η
γυναικεία επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

Γυναίκες Πρόσφυγες
• Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου της ΓΓΙΦ «Εξειδικευμένη υποστήριξη του
Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της
Ισότητας των Φύλων» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020», έχει προβλεφθεί υποέργο, το οποίο αφορά στην εκπόνηση μελέτης με θέμα: «Η ελληνίδα αγρότισσα:
αποτύπωση της συμμετοχής, προβλήματα,
προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής για την
ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών
στον αγροτικό τομέα και την ελληνική ύπαιθρο».
• Το έργο της ΓΓΙΦ για τις γυναίκες αγρότισσες απέσπασε διεθνή αναγνώριση, με αναφορά της Ελλάδας στην έκθεση του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ, με θέμα «Βελτίωση της
κατάστασης των γυναικών και των κοριτσιών
σε αγροτικές περιοχές», η οποία δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο της 72ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την κατάσταση των γυναικών της υπαίθρου διεθνώς.

γυναικών» στο οποίο μετέχουν: η ΓΓΙΦ, το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η Γενική Γραμματεία Υποδοχής, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, το Κέντρο Ερευνών για θέματα
Ισότητας, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, η
Κεντρική ένωση Δήμων Ελλάδας, το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
• Υλοποιήθηκε Ημερίδα με τίτλο «Ενώνουμε
τις δυνάμεις μας για τις γυναίκες πρόσφυγες
και τα παιδιά τους», προκειμένου να δημοσιοποιηθεί η υπογραφή και το περιεχόμενο του
παραπάνω Πρωτοκόλλου με τη συμμετοχή
όλων των φορέων που το υπέγραψαν.

• Υπεγράφη το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ
της ΓΓΙΦ και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες (UNHCR), με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών προσφύγων, καθώς και τη διεξαγωγή από κοινού δράσεων υπέρ της εξάλειψης των προβλημάτων που βιώνουν οι γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους
στη χώρα μας.
• Υπεγράφη το «Πρωτόκολλο Συνεργασίας
για τη φιλοξενία των γυναικών προσφύγων
και των παιδιών τους στο Δίκτυο Δομών πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των

• Περαιτέρω, η ΓΓΙΦ συνεργάζεται με τον
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, την UN
WOMEN, την UNICEF, την UNFPA Ταμείο για
τον Πληθυσμό των Ηνωμένων Εθνών, την IRC
- Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης σε προγράμματα, που στόχο έχουν την ενδυνάμωση και επιμόρφωση των επαγγελματιών, που διαχειρίζονται θέματα γυναικών προσφύγων και των
παιδιών τους.

Γυναίκες
κρατούμενες
• Σε συνεργασία της ΓΓΙΦ με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), και τις Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις ΔΙΟΤΙΜΑ (Ελλάδα), Surt (Ισπανία), Diﬀerenza Donna (Ιταλία), υλοποιείται το έργο: «Χτίζοντας ένα δίχτυ ασφάλειας για τις γυναίκες πρόσφυγες
και μετανάστριες «Building a safety net», με
στόχο την πρόληψη της έμφυλης βίας και τη
δημιουργία ενός εξειδικευμένου μηχανισμού
προστασίας, που να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των μεταναστριών και γυναικών προσφύγων, θυμάτων έμφυλης βίας,
στις υπηρεσίες που παρέχουν υποστήριξη και
βοήθεια.

σμό στη Μυτιλήνη, η Γενική Γραμματέας επισκέφθηκε το νησί και τα Κέντρα Υποδοχής και
Φιλοξενίας Προσφύγων στη Μόρια και στο
Καρά Τεπέ.

• Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις της Γενικής
Γραμματέα και στελεχών της ΓΓΙΦ στα Κέντρα
Φιλοξενίας Προσφύγων στην Αττική και στην
Περιφέρεια.

• Σε συνέχεια του προγράμματος επισκέψεων
σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία, οργανώθηκε από τη ΓΓΙΦ, σε συνεργασία με την
«Αλληλεγγύη για Όλους», τις «Αθέατες Γυναίκες» και την Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής,
επίσκεψη - ξενάγηση των γυναικών προσφύ-

• Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων, μετά και από τον καταστροφικό σει-

• Εκδόθηκε στα ελληνικά και στα αγγλικά
έντυπο με Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες
Οδηγίες για την Προστασία των Γυναικών και
των Κοριτσιών κατά τις Διαδικασίες Υποδοχής
και Ασύλου στην Ελλάδα.
• Εκδόθηκε στα ελληνικά και στα αγγλικά
έντυπο με τις δράσεις της ΓΓΙΦ για την προστασία των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους.

γων από το ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας του
Σκαραμαγκά, στον αρχαιολογικό χώρο της
Ελευσίνας και στο Μουσείο, προκειμένου
οι γυναίκες πρόσφυγες να γνωρίσουν την
ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας μας.
• Η ΓΓΙΦ συμμετείχε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «Σχεδιάζοντας μαζί: Ενδυναμώνοντας
τους πρόσφυγες με αναπηρία».
• Η ΓΓΙΦ συμμετείχε στη συνάντηση που
διοργάνωσε ο εκπαιδευτικός οργανισμός
«ΔΗΜΗΤΡΑ» για τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων για την ενσωμάτωση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη γλωσσική
κατάρτιση των μεταναστών/στριών και προσφύγων.
• Η ΓΓΙΦ συμμετείχε στη συνάντηση της
ομάδας εργασίας που διοργάνωσε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρων Προσφύγων ο
Δήμος Αθηναίων με θέμα: «Γυναίκες πρόσφυγες-Έμφυλες διακρίσεις στη διαχείριση
της καθημερινής διαβίωσης».
• Προσφέρθηκαν και το 2017, σε συνέχεια
των παρεμβάσεων της ΓΓΙΦ, δωρεές ειδών
πρώτης ανάγκης, αλλά και δημιουργικής
απασχόλησης στις γυναίκες πρόσφυγες από
διάφορες επιχειρήσεις.
• Η ΓΓΙΦ συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο
με θέμα «ΛΟΑΤ Πρόσφυγες & Μετανάστες:
η κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

• Σε συνέχεια των επισκέψεων της Γενικής
Γραμματέα Ισότητας των Φύλων στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας,
των συνεχών παρεμβάσεων στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης και της συνεργασίας της με τον
Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής για τα θέματα
κράτησης γυναικών και μητέρων με ανήλικα
παιδιά στις φυλακές:
- Επιτεύχθηκε η εγκαινίαση του Αγροτικού Τμήματος Γυναικών
- Συστάθηκε θέση βρεφονηπιοκόμου
• Συνεχίστηκε η συνεργασία της ΓΓΙΦ με μέλη
της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των
Κρατούμενων Γυναικών.
• Προσφέρθηκαν, για δεύτερη συνεχή χρονιά,
σε συνέχεια των παρεμβάσεων της ΓΓΙΦ, είδη
πρώτης ανάγκης για τις γυναίκες κρατούμενες και τα παιδιά τους από μεγάλες εταιρείες.
• Εκδηλώθηκε από τη ΓΓΙΦ συμπαράσταση
στην Ηριάννα, μετά την καταδικαστική απόφαση του Τριμερούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθήνας και την ποινικοποίηση των ανθρώπινων σχέσεων.

Δράσεις για την 8η
Μαρτίου– Παγκόσμια
Ημέρα Γυναικών

• Πραγματοποιήθηκε Ημερίδα για την παρουσίαση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για
την Ισότητα των Φύλων 2016-2020» της ΓΓΙΦ.
To ΕΣΔΙΦ είναι έργο εθνικής εμβέλειας και
περιλαμβάνει έξι (6) άξονες προτεραιότητας,
που αφορούν τους τομείς: Κοινωνική συνοχή, φτώχεια, μετανάστευση και πολλαπλές
διακρίσεις - Αγορά εργασίας και εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής Εκπαίδευση, κατάρτιση, πολιτισμός, αθλητισμός και μέσα μαζικής ενημέρωσης - Υγεία
- Έμφυλη Βία - Κέντρα Λήψης των Αποφάσεων.
• Δημιουργήθηκε νέα αφίσα για την 8η Μαρτίου και δημοσιοποιήθηκε το μήνυμα της Γενικής Γραμματέα για την Παγκόσμια Ημέρα
Γυναικών.
• Υλοποιήθηκαν πλήθος δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματέα και των στελεχών της ΓΓΙΦ.
• Η Γενική Γραμματέας επισκέφτηκε, ύστερα
από τιμητική πρόσκληση, την Κύπρο και συμμετείχε ως κύρια ομιλήτρια, στην εκδήλωση
που διοργάνωσαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης και η
Επίτροπος Ισότητας, Ιωσηφίνα Αντωνίου στο
Προεδρικό Μέγαρο για να τιμήσουν την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών.

Εξάλειψη της βίας
κατά των γυναικών

• Η ΓΓΙΦ συμμετείχε στην εκδήλωση του
«Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για
τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία» για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών.
• Υπήρξε ενημέρωση από τη ΓΓΙΦ, με αποστολή εμπεριστατωμένου και τεκμηριωτικού υλικού, του Γραφείου Κοινωνικής
Πολιτικής του Πρωθυπουργικού Μεγάρου
για τις πολιτικές και τις δράσεις της ΓΓΙΦ
υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των
γυναικών ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας
Γυναικών.

Web: www.womensos.gr
Facebook: WomenSOS.gr

• Εξασφαλίστηκε η συνέχεια της λειτουργίας
του Δικτύου Δομών Στήριξης των γυναικών
(Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες Φιλοξενίας) και επιτεύχθηκε νέα παράταση του προγράμματος, ενώ
υπάρχει πρόβλεψη για τη μονιμότητα όλων των
δομών με συγκεκριμένο άρθρο στο νομοσχέδιο για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων.
• Επετεύχθη αναβάθμιση του Δικτύου Δομών
με στήριξη και διεύρυνση της παροχής υπηρεσιών σε περισσότερες ευάλωτες ομάδες γυναικών, αλλά και με τη διαρκή επιμόρφωση όλων
των στελεχών των Δομών.
• Επικαιροποιήθηκαν και ανασχεδιάστηκαν οι
κανονισμοί λειτουργίας όλων των Δομών του
Δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών με δημόσιο διαγωνισμό.
• Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις της Γενικής Γραμματέα στα Συμβουλευτικά Κέντρα και
στους Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών ανά τη
χώρα.

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

• Φωταγωγήθηκε, για δεύτερη συνεχή
χρονιά, το κτίριο της Βουλής με πορτοκαλί φωτισμό ανήμερα της 25ης Νοεμβρίου, ενώ -για πρώτη φορά- ακολούθησε το
παράδειγμα της Βουλής και το Δημαρχείο
Δήμου Τρικκαίων.
• Διευρύνθηκε και συνεχίστηκε εκ νέου η
συνεργασία της ΓΓΙΦ με τους κατά τόπους
Δικηγορικούς Συλλόγους για την παροχή
δωρεάν νομικής στήριξης στις ωφελούμενες γυναίκες των Δομών για την εξάλειψη
της έμφυλης βίας.
• Συνεχίστηκε η συνεργασία της ΓΓΙΦ με το
Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (Γ.ΕΘ.ΕΙΣ.).
• Συμμετείχε και το 2017 η ΓΓΙΦ, ως μέλος
της, στην Υποεπιτροπή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης
Ανθρώπων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ελληνικής Βουλής.
• Η ΓΓΙΦ συμμετείχε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, στο Φεστιβάλ «Break the chain» για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

• Δημιουργήθηκε νέα αφίσα για την 25η Νοέμβρη και δημοσιοποιήθηκε το μήνυμα της Γενικής Γραμματέα για την Παγκόσμια Ημέρα για
την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

• Υλοποιήθηκαν και το 2017, πλήθος δράσεων ευαισθητοποίησης από όλες τις Δομές του Δικτύου σε όλη τη χώρα.

• Δημιουργήθηκαν τέσσερα (4) νέα τηλεοπτικά
σποτ με θέμα, για πρώτη φορά, τη σεξουαλική
παρενόχληση.

• Ενεργός ήταν η συμμετοχή της Γενικής
Γραμματέα και των στελεχών της ΓΓΙΦ σε
εκδηλώσεις Πανελλήνιας εμβέλειας, που
διοργανώθηκαν από διάφορους φορείς.

• Έγινε επιμέλεια και παραγωγή νέου υλικού
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το Δίκτυο των Δομών και των υπηρεσιών που παρέχουν σε γυναίκες, οι οποίες έχουν υποστεί
οποιαδήποτε μορφή βίας.

• Πραγματοποιήθηκε εξωστρεφής δράση
της ΓΓΙΦ με διανομή ενημερωτικού εντύπου υλικού στους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, στο Σταθμό του Μετρό στο Πανεπιστήμιο.

• Ενισχύθηκε το έργο τους με την αποστολή
του υλικού σε όλες τις Δομές του Δικτύου, καθώς και σε διάφορους άλλους φορείς.

• Διοργανώθηκε μεγάλη Μουσική Συναυλία
με τη συμμετοχή της Ελένης Τσαλιγοπούλου, των συγκροτημάτων Bogaz Musique και
Encardia και των μουσικών: Χριστίνα Γεράκη, Καλλιόπη Βασιλείου και Πάνο Γρηγοριάδη, αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα με
ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

• Παραχωρήθηκε πλήθος συνεντεύξεων της
Γενικής Γραμματέα και των στελεχών της ΓΓΙΦ
σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς,
ενημερωτικά site και στον έντυπο τύπο.

Ενδεικτικές δράσεις συνεργασίες και
συμμετοχές της ΓΓΙΦ
σε Ευρωπαϊκό και
Διεθνές επίπεδο

Βιβλιοθήκη Θεμάτων
Ισότητας και Φύλου
της ΓΓΙΦ

• Κατά το 2017 εισήχθησαν στη βάση της
Βιβλιοθήκης περίπου 200 έντυπα και ψηφιακά τεκμήρια. Το Ιστορικό Αρχείο εμπλουτίστηκε με 280 νέα τεκμήρια από δωρεές.
• Τέθηκε σε εφαρμογή νέα υπηρεσία προς
τους πολίτες, γυναίκες και άνδρες, με την
δωρεάν διάθεση σε χρήση δύο (2) υπολογιστών με σύνδεση στο Διαδίκτυο, καθώς
και ενός εκτυπωτή και σαρωτή στο χώρο
της Βιβλιοθήκης.
• Συνεχίστηκε η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των υπο - έργων 12 και 13 της
πράξης «Αναβάθμιση και Διεύρυνση των
Υπηρεσιών της ΒΘΙΦ της ΓΓΙΦ» και της
σταδιακής ανάρτησης στον ιστότοπο της
Βιβλιοθήκης ψηφιοποιημένων τεκμηρίων, για τα οποία εξασφαλίστηκαν άδειες
ανάρτησης μέσω των παραπάνω υποέργων που ολοκληρώθηκαν το 2016.
• Επικαιροποιήθηκαν και εμπλουτίστηκαν
τα στοιχεία των βιβλιογραφικών εγγραφών στην κοινή πλατφόρμα του RDC του
European Institute for Gender Equality,
στην οποία η Βιβλιοθήκη συμμετέχει από
το 2014.
• Οργανώθηκαν τρεις (3) επισκέψεις - ξεναγήσεις στην έκθεση του Ιδρύματος της
Βουλής των Ελλήνων, με θέμα: «Ο φεμινισμός στα χρόνια της μεταπολίτευσης,

1974-1990: ιδέες, συλλογικότητες, διεκδικήσεις», με δωρεάν είσοδο για το κοινό.
• Ενισχύθηκε η έκθεση στο Ίδρυμα της Βουλής
με επιλεγμένο αρχειακό υλικό από τη Βιβλιοθήκη της ΓΓΙΦ.
• Απεστάλη προτεινόμενος κατάλογος υποστηρικτικού υλικού προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας
(ΙΝΕΠ) για την ενίσχυση του υπάρχοντος φακέλου εκπαιδευτικού υλικού υποστήριξης του
προγράμματος Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και
Ταυτότητα».
• Ξεκίνησε η συνεργασία της Βιβλιοθήκης
με εκπροσώπους του project «This is not a
feminist Project», το οποίο υποστηρίζεται
από το Ίδρυμα Goethe Θεσσαλονίκης και το
German Association of Sociocultural Centers,
στο πλαίσιο του προγράμματος Robert Bosch
Stiftung, με στόχο τη συγκέντρωση οπτικοακουστικού υλικού που καταγράφει την εξέλιξη
του φεμινιστικού κινήματος από το 1980 ως τις
μέρες μας.

• Συμμετοχή της ΓΓΙΦ στις εργασίες της διήμερης Συνάντησης της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της
διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και
δράσεις, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο της
Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.
• Συμμετοχή της ΓΓΙΦ στην 7η Συνάντηση της
Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
για την Ισότητα των Φύλων αναφορικά με τον
Δείκτη Ισότητας των Φύλων του EIGE (Βίλνιους).
• Συμμετοχή της ΓΓΙΦ στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων
(EIGE) με θέμα την παρουσίαση της τρίτης έκδοσης του Δείκτη για την Ισότητα των Φύλων, καθώς και στις εργασίες της 20ης συνάντησης του
Forum Εμπειρογνωμόνων του EIGE (Βρυξέλλες).
• Συμμετοχή της ΓΓΙΦ σε σεμινάριο καλών πρακτικών με τίτλο «Tackling sexual harassment»
(Αντιμετωπίζοντας τη σεξουαλική παρενόχληση)
και παρουσίαση του προγράμματος της βίας της
ΓΓΙΦ με έμφαση στη σεξουαλική παρενόχληση
(Κοπεγχάγη).
• Συνεισφορά της ΓΓΙΦ με παρατηρήσεις και
προσθήκη σχολίων στο Επικαιροποιημένο προσχέδιο Σφαιρικής Συμφωνίας Ε.Ε – Μεξικό, μέσω
του Υπουργείου Εξωτερικών.
• Παρεμβάσεις και παρατηρήσεις της ΓΓΙΦ στην
πρώτη Έκθεση Αξιολόγησης της Ελλάδας από την
GRETA-ΣτΕ/, οι οποίες και ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο της έκθεσης.

