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Ισότητα στην πράξη!

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
τον Απρίλιο του 2015, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών,
κ. Νίκος Βούτσης, μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει τα καθήκοντα της προέδρου του ΔΣ του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Ενός φορέα με
πλούσια διαδρομή και πολύ σημαντική εμπειρία στον
τομέα της Ισότητας των Φύλων, αφού αποτελεί τον έναν
από τους δύο δημόσιους φορείς – μαζί με την ΓΓΙΦ –
με το συγκεκριμένο αντικείμενο, ο οποίος όμως είχε
απαξιωθεί αισθητά τα προηγούμενα χρόνια.
Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων
μας κατανοήσαμε τη σημασία ύπαρξης και αναβάθμισης του ΚΕΘΙ, καθώς και το εύρος των δυνατοτήτων
του στην προώθηση των πολιτικών ισότητας, σε μια
Ελλάδα που αγωνιούσε να βγει από την κρίση και να
σταθεί στα πόδια της.
Με βασικό μας στόχο την οριζόντια προώθηση των
θεμάτων ισότητας σε όλους τους τομείς της δημόσιας σφαίρας, της κοινωνικής και οικογενειακής ζωής,
αξιοποιήσαμε στο έπακρο τόσο εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, όσο και τη θετική στάση της κυβερνητικής συγκυρίας και την αρωγή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών για να θέσουμε ξανά
σε πλήρη λειτουργία τον φορέα. Δημιουργήσαμε νέες
συνεργασίες με θεσμικούς φορείς, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και συνεταιριστικά εγχειρήματα,

ενισχύσαμε τις ήδη υπάρχουσες «συμμαχίες» μας και
δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην εξωστρέφεια και στη
δημόσια προβολή των θεμάτων ισότητας. Ακόμη,
διευρύναμε το πεδίο των δραστηριοτήτων μας και στις
πολλαπλές διακρίσεις, κάναμε ορατή και χρήσιμη την
παρουσία μας στο προσφυγικό, δημιουργώντας ένα
δίκτυο διερμηνέων του ΚΕΘΙ για την εξυπηρέτηση των
γυναικών προσφύγων στο Δίκτυο Δομών της ΓΓΙΦ για
την έμφυλη βία, ενώ υλοποιήσαμε και το πρώτο πρόγραμμα πανελλαδικά από δημόσιο φορέα κατά των
διακρίσεων βάσει ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, βάζοντας το δικό μας λιθαράκι
στην ορατότητα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.
Το 2019 αποτελεί έτος ορόσημο για το ΚΕΘΙ, αφού καταφέραμε να το αναβαθμίσουμε λειτουργικά, να το
στελεχώσουμε με νέο, μόνιμο προσωπικό και να στεγάσουμε τις υπηρεσίες του σε δημόσιο κτίριο, μέσω της
διαδικασίας του Υπουργείου Εργασίας για τη διάθεση
των αναξιοποίητων κτιρίων του Δημοσίου.
Έχοντας παγιώσει πλέον τον ρόλο του φορέα στο
πεδίο της καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση το
φύλο και έχοντας αναδείξει πλήρως την αναγκαιότητα
της ύπαρξής του, με αίσθημα ευθύνης και δημιουργική
βούληση, πορευόμαστε με αισιοδοξία για ουσιαστικότερα αποτελέσματα το επόμενο διάστημα.
Ειρήνη Αγαθοπούλου
Πρόεδρος ΔΣ του ΚΕΘΙ

Τι είναι το ΚΕΘΙ;

Εικονογράφηση: Αγγελική Οικονόμου

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)
είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου,
ιδρύθηκε το 1994 και εποπτεύεται
από το Υπουργείο Εσωτερικών.
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.
Διεξάγει έρευνες, εκπονεί μελέτες και πραγματοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά Προγράμματα Δράσης σε θέματα ισότητας των φύλων
με σκοπό την ενδυνάμωση και ενίσχυση της θέσης των γυναικών.
Εμφορείται από την αρχή της ένταξης της ισότητας σε όλες τις
πολιτικές και δράσεις (gender mainstreaming), αλλά και της
ανάπτυξης θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών, έτσι ώστε να
συμβάλλει στην άρση των έμφυλων διακρίσεων, στερεοτύπων,
προκαταλήψεων και ανισοτήτων.
Επιχειρεί, μέσω της υλοποίησης Προγραμμάτων Δράσης και ερευνητικού έργου, 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.
Σήμερα, το ΚΕΘΙ διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που
απαρτίζεται από την Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου, Πρόεδρο, τον Αλέξανδρο Δεληστάθη, Αντιπρόεδρο και τα μέλη Βασίλειο Θεοδώρου,
Κυριακή Παναγιωτοπούλου και Άννα Παραγυιού.
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To logo του εξωφύλλου δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόληψη και Καταπολέμηση του σεξισμού
και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου» που υλοποιείται από το
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Μεταρρύθμιση Δημοσίου
Τομέα 2014-2020» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

2018, Έκδοση του ΚΕΘΙ «Συνοπτικός
Οδηγός Δικαιωμάτων για Κρατούμενες
και Αποφυλακισμένες Γυναίκες»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΑΘΗΝΑ

Πινδάρου 2, Αθήνα 106 71
Τηλ.: 210 38 98 000
Fax: 210 38 98 086
e-mail: kethi@kethi.gr

www.kethi.gr

Το ΚΕΘΙ αφιέρωσε το Ημερολόγιο για το 2016 στις γυναίκες της
Αθήνας του μεσοπολέμου, το 2017 στις γυναίκες πρόσφυγες πολέμου,
το 2018 στην καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει σεξουαλικού
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου και το 2019 στην
καταπολέμηση της έμφυλης βίας
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Αναβάθμιση του
ρόλου του ΚΕΘΙ

Δημιουργία νέου, ευέλικτου και λειτουργικού οργανογράμματος (20 θέσεων) και στελέχωση με επιπλέον μόνιμο, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό (5
άτομα).
Μεταστέγαση σε νέα Γραφεία στο ιστορικό, νεοκλασικό κτίριο της οικογένειας Δεληγιώργη («Κόκκινος
Πύργος», Πινδάρου 2). Το κτίριο βρίσκεται υπό την
ιδιοκτησία του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η ενοικίασή του στο
ΚΕΘΙ έγινε στο πλαίσιο της διάθεσης των αναξιοποίητων κτιρίων του Δημοσίου.
Βελτίωση της εξωστρέφειας και διευκόλυνση της επικοινωνίας και δημοσιοποίησης του έργου του
ΚΕΘΙ, μέσω δημιουργίας σελίδας στο facebook (2015)
(https://w w w.facebook.com/ kethiisotita / ) και
λειτουργίας ανανεωμένης ιστοσελί δας (2017)
(https://kethi.gr/).
Συνεργασία από το 2015 με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση πληροφορικής «Στην Πρίζα» (http://
www.stinpriza.org/) και από το 2016, με την Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση «Νέοι Ορίζοντες» (https://
neoiorizonteskoinsep.blogspot.gr/) που έχει αναλάβει
την καθαριότητα του κτιρίου, με στόχο την ενίσχυση
της κοινωνικής συνεταιριστικής οικονομίας.
Συμμετοχή στους ιδρυτικούς φορείς που από τις αρχές του 2016 συγκρότησαν το Εθνικό Συμβούλιο κατά
του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ΕΣΡΜ), με βασική αποστολή τον σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης
και καταπολέμησης του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας και των εγκλημάτων που σχετίζονται με αυτά.

Τα νέα γραφεία του ΚΕΘΙ
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Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές και διεθνείς συναντήσεις για
θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, καθώς και
σε διαβουλεύσεις και Κοινοβουλευτικές Επιτροπές για
θέματα ισότητας των φύλων.
Ενίσχυση της συνεργασίας με την Κοινωνία των Πολιτών
μέσα από την παροχή τεχνικής και επιστημονικής στήριξης. Το ΚΕΘΙ βοήθησε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση
52 Σχεδίων Δράσης Γυναικείων Οργανώσεων και ΜΚΟ.
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην έκδοση με
τίτλο: «Η Δράση ως Αφετηρία Αναστοχασμού: Συμπεράσματα και Προτάσεις βάσει Υλοποιημένων Σχεδίων
Δράσης Γυναικείων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων».
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Βία και πολλαπλές
διακρίσεις κατά
των γυναικών
Από το 2015 έως σήμερα
περισσότερες από 8.000
γυναίκες έχουν απευθυνθεί στα
Συμβουλευτικά Κέντρα του ΚΕΘΙ
πανελλαδικά
Το ΚΕΘΙ, με αφορμή την
«Παγκόσμια Ημέρα για την
Εξάλειψη της Βίας κατά των
Γυναικών», τον Νοέμβριο
του 2018, διοργάνωσε και
χρηματοδότησε 25 εκδηλώσεις
σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό
την ευαισθητοποίηση των
πολιτών -ανδρών και γυναικώνσε ζητήματα έμφυλης βίας
(θεατρικά δρώμενα, μουσικές
εκδηλώσεις, φωτογραφικές
εκθέσεις κ.λπ.)

Η βία και οι διακρίσεις κατά των
γυναικών δεν αποτελούν ιδιωτική
υπόθεση, αλλά σοβαρά κοινωνικά
ζητήματα. Το ΚΕΘΙ με μακρόχρονη
εμπειρία στα θέματα βίας και
διακρίσεων κατά των γυναικών
συνεχίζει τη δράση του και εντείνει
τις προσπάθειές του για την
αντιμετώπισή τους.

Συντονίζει και παρακολουθεί επιστημονικά τις 63 δομές (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας)
του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
Φύλων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.
Λειτουργεί δεκατέσσερα (14) Συμβουλευτικά Κέντρα
που βρίσκονται στις πόλεις: Αθήνα, Ηράκλειο Κρήτης,
Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Λαμία, Λάρισα, Κομοτηνή, Μυτιλήνη, Σύρος, Πάτρα, Πειραιά και
Τρίπολη.
Παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης/πληροφόρησης & κοινωνικής, ψυχολογικής, νομικής και εργασιακής στήριξης σε γυναίκες θύματα βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων.
Συνεργάζεται µε τους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους για τη δωρεάν νομική εκπροσώπηση γυναικών θυμάτων βίας.
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Έχει σταθερή συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την
πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και των
πολλαπλών διακρίσεων.
Διοργανώνει ημερίδες και δράσεις ευαισθητοποίησης,
προβολής και δημοσιότητας με θέμα τη βία κατά των
γυναικών.
Προωθεί την ανάπτυξη και υποστήριξη διατομεακών
διαδικασιών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, μέσα από συνεργασίες με την Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Παιδείας, ΜΚΟ κ.λπ.

Μάρτιος 2019, Ημέρα της Γυναίκας,
Μέγαρο Μαξίμου

Μάιος 2015, Επίσκεψη στο Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Έχει αναπτύξει παρεμβάσεις (έρευνα, έκδοση κ.ά.) για
την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακισμένων γυναικών, σε συνεργασία με το ΝΠΙΔ
«ΕΠΑΝΟΔΟΣ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης και την
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
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Γυναίκες Πρόσφυγες

Το ΚΕΘΙ εκφράζει έμπρακτα την
αλληλεγγύη του στις γυναίκες
πρόσφυγες και τα παιδιά τους,
που αποτελούν την πλειονότητα
του προσφυγικού πληθυσμού που
βρίσκεται στην Ελλάδα.

Παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας και διαμεσολάβησης για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας
κατά την ενημέρωση και συμβουλευτική στήριξη
γυναικών προσφύγων, βάσει Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Ισότητας
των Φύλων και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Από το 2016 έως σήμερα 375
γυναίκες πρόσφυγες έχουν
επωφεληθεί από τις υπηρεσίες
διερμηνείας του ΚΕΘΙ
Οι υπηρεσίες διερμηνείας και
διαμεσολάβησης παρέχονται
στις γλώσσες: αραβικά,
γαλλικά, κουρδικά, ουρντού,
σορανί και φαρσί

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών το 2016, σε συνεργασία με την
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, διοργάνωσε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής με θέμα:
«Γυναίκες, Βία, Προσφυγιά: Χθες και Σήμερα» και
έκθεση φωτογραφίας: «Γυναίκες στους δρόμους
της προσφυγιάς» στο σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα». Η έκθεση παρουσίαζε τη συλλογική δουλειά 7 φωτογράφων και μεταφέρθηκε σε διάφορες
πόλεις.
Εκπόνησε μελέτη (2017) για την ανίχνευση των αναγκών γυναικών προσφύγων που διαμένουν σε Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας σε συνεργασία με το
«Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών
ΔΙΟΤΙΜΑ». Η μελέτη παρουσιάστηκε σε ημερίδες
στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη (82η ΔΕΘ).
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Δημιούργησε τηλεοπτικό σποτ για την ένταξη των
παιδιών προσφύγων στα σχολεία, ως μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της
Μισαλλοδοξίας (ΕΣΡΜ).
Συνεργάστηκε με φορείς από την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα για την εκπαίδευση 538 επαγγελματιών (αστυνομικών, ιατρικών λειτουργών,
διαπολιτισμικών μεσολαβητών/τριών κ.λπ.) σε θέματα ισότητας και ενδοοικογενειακής βίας, και
πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενδυνάμωσης γυναικών προσφύγων και μεταναστριών.

2016, Αφίσα από
την εκδήλωση του
ΚΕΘΙ στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών με
θέμα: «Γυναίκες, Βία,
Προσφυγιά: Χθες και
Σήμερα»

Ξεκίνησε τις διαδικασίες δημιουργίας Κοινωνικής
Συνεταιριστικής Επιχείρησης της ομάδας των
διερμηνέων του ΚΕΘΙ για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Συμμετείχε σε συνάντηση της Επιτροπής Ισότητας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προσφυγική κρίση, με εκπροσώπηση από την Πρόεδρο
του ΔΣ.

Δεκέμβριος 2017,
Ευρωπαϊκό συνέδριο για
τους Πρόσφυγες:«Building
a safety net for migrant and
refugee women»
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Συμμετοχή
των Γυναικών
στα Κέντρα Λήψης
Αποφάσεων
Από το 2015 το ΚΕΘΙ έχει
διοργανώσει σεμινάρια σε 20
πόλεις για την ενθάρρυνση και
υποστήριξη γυναικών που είτε
είναι ήδη αιρετές ή επιθυμούν
να συμμετέχουν σε εκλογικές
διαδικασίες

Το ΚΕΘΙ εργάζεται σταθερά για
την ενθάρρυνση, την ενδυνάμωση
και την υποστήριξη των γυναικών,
ώστε να υπερβούν τα εμπόδια
που λειτουργούν αποτρεπτικά
στη συμμετοχή τους στα κέντρα
λήψης αποφάσεων. Από το 2015
έχει προχωρήσει στις ακόλουθες
ενέργειες:
Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων με την
οπτική του φύλου και βιωματικών εργαστηρίων με
στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών
στην πολιτική.
Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε ενδιαφερόμενες γυναίκες (διά ζώσης, ηλεκτρονικά και μέσω
skype) και διοργάνωση εργαστηρίων διαχείρισης άγχους.
Εκπόνηση εκθέσεων για την κατά φύλο παρουσίαση
των υποψηφιοτήτων και των αποτελεσμάτων των
βουλευτικών εκλογών.
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Διοργάνωση ολομελειών και συναντήσεων ομάδων εργασίας του Δικτύου
«Ελένη Σκούρα» με τη συμμετοχή καταξιωμένων γυναικών στο πεδίο της πολιτικής.
Συμμετοχή στη διοργάνωση του Πανκυκλαδικού Συνεδρίου Συλλόγων Γυναικών (το 2017 στην Κύθνο, το 2018 στην
Σέριφο και το 2019 στη Μήλο).
Σχεδιασμός καμπάνιας ευαισθητοποίησης για τις ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019.
Σχεδιασμός πανελλαδικής έρευνας για
τη συμμετοχή και εκπροσώπηση των
γυναικών στην διαδικασία του εκλέγειν
και εκλέγεσθαι.

Μάιος 2015, Ολομέλεια του Δικτύου «Ελένη Σκούρα»

Λειτουργία της ιστοσελίδας http://www.
gynaikes-politiki.gr/ με εξειδικευμένη
πληροφόρηση για τις δράσεις του ΚΕΘΙ
στο πεδίο της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Περισσότερες από 1000
γυναίκες από όλη την Ελλάδα
έχουν παρακολουθήσει τα
επιμορφωτικά σεμινάρια του
ΚΕΘΙ
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Το λογότυπο του ΚΕΘΙ για τις
δράσεις του για τις γυναίκες
στην πολιτική

Γυναίκες και
Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας

Τα ΜΜΕ κατέχουν κεντρική θέση στη
σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα
και διαδραματίζουν καθοριστικό
ρόλο στη διαμόρφωση απόψεων,
στάσεων και προκαταλήψεων. Το ΚΕΘΙ,
αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην
κατασκευή στερεότυπων αντιλήψεων,
ανέπτυξε τις ακόλουθες δράσεις:

Το ΚΕΘΙ πραγματοποίησε
έρευνα με δείγμα περισσότερα
από 1.500 έντυπα και
ηλεκτρονικά άρθρα για τη
μελέτη του ρόλου των ΜΜΕ
στην (ανα)παραγωγή έμφυλων
στερεοτύπων

Διεξαγωγή ερευνών για τη στάση των ΜΜΕ σε ζητήματα
σεξισμού και έμφυλων διακρίσεων. Ειδικά για το περιεχόμενο των τηλεοπτικών ειδήσεων το ΚΕΘΙ συνεργάστηκε
με το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Επιμόρφωση 120 εργαζόμενων και επαγγελματιών στο
πεδίο των ΜΜΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση
των σεξιστικών στερεοτύπων και συμπεριφορών. Διοργανώθηκαν σεμινάρια στην Αθήνα (με την υποστήριξη της
ΕΣΗΕΑ) και την Θεσσαλονίκη (με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης).
Ηλεκτρονική Έκδοση Οδηγού προς τα ΜΜΕ για την εξάλειψη του σεξισμού και των έμφυλων διακρίσεων.
Ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς από το πεδίο των ΜΜΕ.
Το ΚΕΘΙ υπέγραψε Μνημόνια Συνεργασίας με την Γενική
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (2016) και την
ΕΡΤ (2015), καθώς και Προγραμματική Συμφωνία με το
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (2018).
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Δεκέμβριος 2015, Διεθνής διάσκεψη
της UNESCO με θέμα: «ΜΜΕ και
διάκριση των φύλων»
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Απρίλιος-Μάιος 2018, Σεμινάρια σε δημοσιογράφους για την
προώθηση της ισότητας των φύλων, καταπολέμησης του σεξισμού
και των έμφυλων διακρίσεων στα ΜΜΕ
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Φύλο και
Εκπαίδευση

Το ΚΕΘΙ με την πεποίθηση ότι στον
χώρο της εκπαίδευσης -ανεξαρτήτως
βαθμίδας- μπορούν και πρέπει να
χωρέσουν όλες οι θεμελιώδεις αρχές
και αξίες μιας κοινωνίας με βάση τη
δικαιοσύνη και την ισότητα, προχώρησε
στις ακόλουθες ενέργειες:
Συγγραφή και έκδοση του παραμυθιού «Το λουλούδι της
Ισότητας» για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολική
ηλικίας (7000 αντίτυπα).
Μετάφραση και έκδοση της Σύμβασης για την Εξάλειψη
όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών για
νέους και νέες, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO (7000 αντίτυπα).

2018, Περίπτερο στη ΔΕΘ

Περισσότεροι/ες από 2000
μαθητές και μαθήτριες στην
Αθήνα ευαισθητοποιήθηκαν
από το ΚΕΘΙ για το φαινόμενο
της ενδοοικογενειακής βίας και
τις έμφυλες ταυτότητες

Διοργάνωση εκδήλωσης στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση των εκδόσεων της Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά
των Γυναικών (CEDAW) για παιδιά και νέους/ες.
Συγγραφή παραμυθιού με θέμα τη «Σύμβαση για την
Πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» που θα μεταφραστεί
και θα εκδοθεί στα ελληνικά, αγγλικά, αραβικά και φαρσί.
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Υποστήριξη εκπαιδευτικών για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων για τη Θεματική Εβδομάδα και επισκέψεις στελεχών
του ΚΕΘΙ σε σχολεία για την ευαισθητοποίηση μαθητών/
τριών και εκπαιδευτικών.
Σταθερή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης και την Γενική Γραμματεία Ισότητας των
Φύλων για την διοργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης
και προγραμμάτων επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς.
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Εξώφυλλα των εκδόσεων του ΚΕΘΙ
για παιδιά και νέους/ες
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Γυναίκες στην
Απασχόληση
Το πεδίο της απασχόλησης αποτελεί
διαχρονικά ένα πεδίο όπου οι έμφυλες
διακρίσεις παραμένουν.
Για τη θεματική αυτή το ΚΕΘΙ έχει
αναπτύξει σημαντικές ενέργειες.

Συνεργασία με το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήμιο), τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιά (ΣΒΑΠ) και το Κέντρο Αριστείας Πανεπιστημίου Ισλανδίας (EDDA) για τη διερεύνηση των
πολιτικών και των στάσεων εργαζομένων γυναικών και
εργοδοτών/τριών σε θέματα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής.
Ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής που απαντούν στις
ανάγκες των εργαζομένων γυναικών στις ελληνικές
βιομηχανίες και των εργοδοτών/τριών, για τη διευκόλυνση της συμφιλίωσης της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή.
Διερεύνηση για πρώτη φορά του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα μέσα από την ανίχνευση των αναγκών των γυναικών και των επιλογών
τους κατά την εργασιακή τους πορεία.
Συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών για την
αντιμετώπιση του χάσματος των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των φύλων στην Ελλάδα, καθώς και την
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση ανδρών και γυναικών σχετικά με τον αντίκτυπο των διαφορετικών επιλογών τους κατά τον κύκλο της εργασιακής τους ζωής
στις συντάξεις τους.

2017, Χανιά, Εκδήλωση του Ξενώνα
Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Χανίων στο
πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020, στην
οποία συμμετείχε το ΚΕΘΙ

Συνεργασία με το Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» για την υλοποίηση προγράμματος βιωματικών εργαστηρίων και συνεδριών ατομικής συμβουλευτικής με την οπτική του φύλου σε εργαζόμενες, με
στόχο την ενδυνάμωσή τους για την αποτελεσματική
διαχείριση χρόνου και την ικανότητα διαχείρισης κρίσεων στον χώρο του Νοσοκομείου.
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Το ΚΕΘΙ εκπόνησε έρευνα σε
942 εργαζόμενες σε ελληνικές
βιομηχανίες και 50 εργοδότες/
τριες για τη συμφιλίωση
της επαγγελματικής με την
οικογενειακή/ιδιωτική ζωή

Οκτώβριος 2018, Συνάντηση εργασίας
με Γυναίκες της Αυτοδιοίκησης

Από την έρευνα του ΚΕΘΙ
προκύπτει ότι οι γυναίκες
αφιερώνουν περισσότερες
από 4 ώρες ημερησίως για τη
φροντίδα της οικογένειας,
ενώ αντίστοιχα οι άνδρες
αφιερώνουν περίπου 1 ώρα.
Για τις γυναίκες οι οικογενειακές
υποχρεώσεις αποτελούν
προτεραιότητα, ενώ οι άνδρες
συμμετέχουν σε αυτές στον
βαθμό που τους επιτρέπει
ο χρόνος εργασίας τους
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Διακρίσεις βάσει
σεξουαλικού
προσανατολισμού
και ταυτότητας
φύλου
Το ΚΕΘΙ είναι ο πρώτος
κρατικός φορέας που σχεδίασε
και ανέπτυξε δράσεις για
την καταπολέμηση των
διακρίσεων βάσει σεξουαλικού
προσανατολισμού και
ταυτότητας φύλου με τη
χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ

Υλικό διάδοσης

2017, Αφίσα από την εκδήλωση
του Σωματείου Υποστήριξης
Διεμφυλικών που πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του ΚΕΘΙ
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Το ΚΕΘΙ έχει διευρύνει τη
δραστηριότητά του στο πεδίο
των διακρίσεων, εντάσσοντας
σε αυτό τις διακρίσεις βάσει
ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού
προσανατολισμού. Στην
προσπάθεια αυτή περιλαμβάνονται
οι ακόλουθες ενέργειες:
Ιούνιος 2018, Προβολή ταινιών με αφορμή τη Διεθνή
Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας

Διεξαγωγή της πρώτης έρευνας στην Ελλάδα από
κρατικό φορέα με τίτλο: «Διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού:
Δεδομένα, Θεσμικό Πλαίσιο και Ποιοτική Διερεύνηση».
Καταγραφή φορέων, οργανώσεων και συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της
ταυτότητας φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού, με στόχο την απόκτηση γνώσης σχετικά
με την ανάπτυξη και τη δράση τους και τη συνεργασία μαζί τους.

Διοργάνωση εκδήλωσης προβολής ταινιών μικρού
μήκους, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα κατά της
Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας (17η Μαΐου).
Διοργάνωση ημερίδας με θέμα την πρόληψη και
την καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΛΟΑΤΚΙ+ Κοινότητας.
Συνεργασία με φορείς της ΛΟΑΤΚΙ+ Κοινότητας,
συμμετοχή σε εκδηλώσεις και υποστήριξη των
δράσεών τους υπό την αιγίδα του ΚΕΘΙ.

Ηλεκτρονική έκδοση Οδηγού Ευαισθητοποίησης
για την πρόληψη και την αντιμετώπιση εκφοβισμού σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού
και ταυτότητας φύλου.
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Πολιτισμός και
Ισότητα των Φύλων

Το ΚΕΘΙ από το 2015 έχει επιλέξει την
προώθηση των θεμάτων ισότητας
και φύλου μέσα από τη διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Μέχρι
σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί
περισσότερες από 50 εκδηλώσεις
(συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις,
μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις
φωτογραφιών, προβολές ταινιών) με
θέματα που άπτονται της ισότητας
των φύλων, σε όλη την Ελλάδα.

2016, Θεατρική παράσταση για την Ημέρα
της Γυναίκας

2015, Έκθεση φωτογραφίας και
Μουσική Εκδήλωση για την Ημέρα
της Γυναίκας
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2018, Μουσική Εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας

2017, Διήμερο Φεστιβάλ Θεάτρου για την Ημέρα της Γυναίκας
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