Μαζί χτίζουμε
την Ισότητα των Φύλων

Λίγα λόγια για το ΚΕΘΙ

Στόχοι:

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ιδρύθηκε
το 1994, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του
ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης).
Υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής
και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) και διοικείται από πενταμελές
Διοικητικό Συμβούλιο.
• Ενεργοποιείται δυναμικά στην προώθηση της ισότητας
των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής,
πολιτισμικής και οικονομικής ζωής, με κύριο στόχο
την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων.
• Επιδιώκει την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες
τις πολιτικές και δράσεις (gender mainstreaming), καθώς
και την ανάπτυξη θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών,
έτσι ώστε να συμβάλλει στην άρση των έμφυλων διακρίσεων,
στερεοτύπων και ανισοτήτων.
• Επιχειρεί, μέσω των δράσεών του, να αναπτύξει παρεμβάσεις
θεσμικού τύπου και να επηρεάσει τις εθνικές πολιτικές,
με στόχο την ισότιμη προώθηση των φύλων, καθώς και
την καταπολέμηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
οι γυναίκες στην ιδιωτική και δημόσια ζωή.

• Στήριξη των γυναικών που υφίστανται βία ή/και πολλαπλές
διακρίσεις, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
• Παραγωγή επιστημονικής γνώσης, μέσω της διεξαγωγής
ερευνών και της εκπόνησης, της δημοσίευσης και της έκδοσης
επιστημονικών μελετών στο πεδίο της ισότητας των φύλων.
• Άρση των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων, καθώς και
ενίσχυση της θέσης των γυναικών, μέσω του σχεδιασμού,
της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης
προγραμμάτων δράσης.
• Ανάπτυξη δράσεων για ζητήματα ισότητας των φύλων στην
εργασία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ένταξη,
μέσω της παροχής τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.
• Προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου,
μέσω της υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων
με την οπτική του φύλου (gender training).
• Προώθηση της ισότητας των φύλων σε ιδιαίτερες
συνθήκες πολυπολιτισμικότητας, μέσω της ανάληψης
σχετικών πρωτοβουλιών.
• Μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα
συμβουλευτικής γυναικών και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων,
με την οπτική του φύλου.

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Συμβουλευτική Στήριξη Γυναικών
• Παροχή δωρεάν υπηρεσιών ενημέρωσης/πληροφόρησης και
κοινωνικής, ψυχολογικής, νομικής και εργασιακής στήριξης
σε γυναίκες θύματα βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων.
• Παροχή δωρεάν υπηρεσιών ενημέρωσης/πληροφόρησης
και συμβουλευτικής σε θέματα εργασίας και
επιχειρηματικότητας.
• Παροχή δωρεάν υπηρεσιών διερμηνείας για την κάλυψη
των αναγκών επικοινωνίας κατά την ενημέρωση
και συμβουλευτική στήριξη γυναικών προσφύγων.
Έρευνες, Μελέτες και Εκδόσεις
Το ΚΕΘΙ, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, επιχειρεί
να συμβάλλει στην παραγωγή επιστημονικής/ερευνητικής
γνώσης και επιπλέον να αξιοποιήσει τη γνώση αυτή,
προκειμένου να προτείνει πολιτικές και δράσεις που να
προωθούν την ισότητα των φύλων. Στο πλαίσιο αυτό,
έχει εκπονήσει σημαντικό αριθμό ερευνών, μελετών και
εκδόσεων για την ισότητα των φύλων σε πολλά θεματικά πεδία.
Οι έρευνες, οι μελέτες και οι εκδόσεις του ΚΕΘΙ είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του φορέα (www.kethi.gr).
Επιπλέον, οι έντυπες εκδόσεις διατίθενται δωρεάν σε κάθε
ενδιαφερόμενο/-η, κατόπιν αιτήματος και βάσει διαθεσιμότητας.

Προγράμματα Δράσης
Το ΚΕΘΙ συμμετέχει σε πολλά Εθνικά και Ευρωπαϊκά
Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Δράσης,
των οποίων σκοπός είναι η ενδυνάμωση και
ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην οικονομία,
την κοινωνία και την πολιτική, αλλά και η αποτελεσματική
αντιμετώπιση των προβλημάτων που οι τελευταίες
καλούνται να διαχειριστούν.
Μέσα από την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων,
το ΚΕΘΙ αναπτύσσει δράσεις για την καταπολέμηση
της βίας κατά των γυναικών, την εξάλειψη
των στερεοτύπων στην εκπαίδευση, τη συμφιλίωση
οικογενειακής/ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής,
την υποστήριξη γυναικών προσφύγων και μεταναστριών,
την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων
σε θέματα ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού
προσανατολισμού και την προώθηση της συμμετοχής
των γυναικών σε κέντρα λήψης αποφάσεων
και σε θέσεις ευθύνης.

Δραστηριότητες
Δικτύωση και Συνεργασίες
• Προώθηση της αμφίδρομης πληροφόρησης και ενημέρωσης
με διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς
και φορείς, σχετικά με την καταπολέμηση των έμφυλων
διακρίσεων και ανισοτήτων, καθώς και τα δικαιώματα
των γυναικών.
• Συνεργασία με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, τις Γυναικείες
Οργανώσεις και την Κοινωνία των Πολιτών στο πεδίο
της προώθησης της ισότητας των φύλων.
• Δικτύωση και διασύνδεση φορέων που δραστηριοποιούνται
στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην εργασία,
την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ένταξη.
• Ανάπτυξη και υποστήριξη συνεργασιών με κρατικούς
φορείς για την ισότιμη προώθηση γυναικών και ανδρών.
Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση
• Ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και επιμόρφωση ατόμων,
ομάδων, φορέων και οργανισμών σχετικά με τα δικαιώματα
των γυναικών, την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση
των έμφυλων διακρίσεων και στερεοτύπων.
• Διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων για την
ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των γυναικών και των ανδρών,
καθώς και για την υποστήριξη των δράσεων του φορέα.

Το ΚΕΘΙ λειτουργεί Συμβουλευτικά Κέντρα στις πρωτεύουσες των διοικητικών περιφερειών της χώρας για γυναίκες θύματα
έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, τα οποία εντάσσονται στο Δίκτυο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής
και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών.
• Σχεδιασμός δράσεων ευαισθητοποίησης (όπως εκστρατείες
ενημέρωσης με την παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού
υλικού) για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα
φύλου, διακρίσεων και άρσης των στερεοτύπων.

Στο Δίκτυο της ΓΓΟΠΙΦ ανήκει και η Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Συμβουλευτικό Κέντρο Κομοτηνής
Δ/νση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου
(επί της Δημοτικής Αγοράς), 691 32 Κομοτηνή
Τ: 25310.33290, Ε: komotini@isotita.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας - ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ
Δ/νση: Κρατίνου 11-13,
105 52 Ομόνοια (2ος όροφος)
Τ: 210.5202.800, Ε: polykentro@isotita.gr
Συμβουλευτικό Κέντρο Πειραιά
Δ/νση: Λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου,
185 47 Νέο Φάληρο,
(εντός Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας - ΣΕΦ,
ισόγειο - είσοδος δημοσιογράφων, αίθουσα Δ)
Τ: 210.4828.970, 210.4825.372
Ε: peiraias@isotita.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συμβουλευτικό Κέντρο Μυτιλήνης
Δ/νση: Παπαδιαμάντη 2, 811 32 Μυτιλήνη
Τ: 22510.34470, Ε: mytilini@isotita.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συμβουλευτικό Κέντρο Πάτρας
Δ/νση: Κανακάρη 101β, 262 21 Πάτρα
Τ: 2610.620.059, Ε: patra@isotita.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης
Δ/νση: Ι. Μακρυγιάννη 22, 501 00 Κοζάνη
Τ: 24610.49672, Ε: kozani@isotita.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων
Δ/νση: Μαρίκας Κοτοπούλη 68,
454 45 Ιωάννινα
Τ: 26510.77449, Ε: ioannina@isotita.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας
Δ/νση: Γαληνού 4, 412 22 Λάρισα
Τ: 2410.535.840, Ε: larisa@isotita.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Συμβουλευτικό Κέντρο Κέρκυρας
Δ/νση: Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας 7,
491 00 Κέρκυρα
Τ: 26610.47396, Ε: kerkyra@isotita.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Δ/νση: Αλεξανδρουπόλεως 10
(Δυτική Είσοδος Πόλης), 546 27 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310.528.984, 2310.528.988,
Ε: thessaloniki@isotita.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου
Δ/νση: Στενημάχου 3, 713 05 Ηράκλειο Κρήτης
Τ: 2810.341.387, Ε: irakleio@isotita.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου
Δ/νση: Φολεγάνδρου 2, 841 00 Ερμούπολη Σύρου
Τ: 22810.76496, Ε: ermoupoli@isotita.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης
Δ/νση: Πλατ. Νέας Δημοτ. Αγοράς, 221 31 Τρίπολη
Τ: 2710.241.814, Ε: tripoli@isotita.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας
Δ/νση: Λεωνίδου 9-11, 351 33 Λαμία
Τ: 22310.20059, Ε: lamia@isotita.gr

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)
Πινδάρου 2, 106 71 Αθήνα • τηλ: 210.38.98.000, 210.38.98.022, fax: 210.38.98.086
e-mail: kethi@kethi.gr • ιστοσελίδα: https://kethi.gr/ • facebook: https://www.facebook.com/kethiisotita/

