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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με επιτυχία πραγματοποιικθκαν, ςιμερα Παραςκευι, τα εγκαίνια των νζων γραφείων του ΚΕΘΙ,
ςτο ιςτορικό κτίριο τθσ οικογζνειασ Δελθγιϊργθ, ςτθν οδό Πινδάρου 2, ςτο κζντρο τθσ Ακινασ,
ιδιοκτθςίασ του Μετοχικοφ Σαμείου Πολιτικϊν Τπαλλιλων. τα εγκαίνια παραβρζκθκαν ο
υπουργόσ Εςωτερικϊν, Αλζξθσ Χαρίτςθσ, θ υπουργόσ Εργαςίασ, Ζφθ Αχτςιόγλου, θ υφυπουργόσ
Εςωτερικϊν Μαρίνα Χρυςοβελϊνθ, οι βουλεφτριεσ του ΤΡΙΗΑ Αννζτα Καββαδία, Ελζνθ
ταματάκθ, Εφθ Καρακϊςτα, ο βουλευτισ Γιάννθσ Σςιρϊνθσ, ο γραμματζασ τθσ Κ.Ο. του ΤΡΙΗΑ,
Κϊςτασ Ηαχαριάδθσ, θ αντιδιμαρχοσ Ακινασ, πρϊθν Γενικι Γραμματζασ Ιςότθτασ των Φφλων και
πρϊθν Γενικι Διευκφντρια του ΚΕΘΙ, Μαρία τρατθγάκθ, κακϊσ και πλικοσ ςτελεχϊν και
ςυνεργατϊν του φορζα.
Θ πρόεδροσ του Δ.. του ΚΕΘΙ, Ειρινθ Αγακοποφλου, αφοφ ςυνεχάρθ το Τπουργείο Εργαςίασ για
τθ ςθμαντικι πρωτοβουλία, τθν οποία το ΚΕΘΙ αξιοποίθςε, να κζςει προσ επανάχρθςθ τα
ανεκμετάλλευτα κτίριά του μζςω ανοιχτισ πρόςκλθςθσ προσ δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ,
ζκανε ζνα ςφντομο απολογιςμό τθσ τετραετοφσ κθτείασ τθσ Διοίκθςθσ του Φορζα. Επιςιμανε ότι
κοινόσ παρονομαςτισ των πολιτικϊν ςτισ οποίεσ ζδωςε προτεραιότθτα το Δ.. του ΚΕΘΙ ιταν θ
γείωςθ των δράςεων του φορζα με τθν κοινωνία και θ απεφκυνςθ ςε όςο το δυνατόν ευρφτερο
κοινό. Βαςικοί προγραμματικοί άξονεσ του φορζα ιταν θ επιμόρφωςθ γυναικϊν για τθν
ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτα κοινά, θ επιμόρφωςθ δθμοςιογράφων και εργαηόμενων ςτα
ΜΜΕ για τθν εξάλειψθ του ςεξιςμοφ και των ζμφυλων διακρίςεων ςτο δθμόςιο λόγο, θ προϊκθςθ
των κεμάτων ιςότθτασ ςτα ςχολεία, ςε ςυνεργαςία με το Τπουργείο Παιδείασ, και θ εξυπθρζτθςθ
των γυναικϊν προςφφγων, κατά τθ διάρκεια τθσ προςφυγικισ κρίςθσ, ςτο δίκτυο δομϊν τθσ ΓΓΙΦ
για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ, μζςω τθσ ςφςταςθσ ομάδασ διερμθνζων. Κλείνοντασ τθν
ομιλία τθσ, θ Πρόεδροσ του ΚΕΘΙ, παρουςίαςε τθν τρζχουςα ζρευνα που διενεργεί ο φορζασ
αναφορικά με το εκλζγειν και εκλζγεςκαι των γυναικϊν όπωσ επίςθσ και μια μεγάλθ πανελλαδικι
καμπάνια που υλοποιείται με τθ χρθματοδότθςθ του ΚΕΘΙ, ςε ςυνεργαςία με το υπουργείο
Εςωτερικϊν και τθ ΓΓΙΦ, θ οποία κα αφορά ςτθν ενκάρρυνςθ των γυναικϊν να κζςουν
υποψθφιότθτα ςτισ προςεχείσ εκλογζσ και κα ξεκινιςει μζςα ςτον Απρίλιο.
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Παίρνοντασ ςτθ ςυνζχεια το λόγο θ Τπουργόσ Εργαςίασ, Ζφθ Αχτςιόγλου καλωςόριςε το ΚΕΘΙ ςτο
ιςτορικό κτίριο τθσ οδοφ Πινδάρου ενϊ ςθμείωςε ότι θ μεταφορά του φορζα ςε αυτό αποτελεί ζνα
ακόμθ βιμα ςτο πλαίςιο τθσ αξιοποίθςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του Τπουργείου Εργαςίασ και
των εποπτευόμενων φορζων του, με όρουσ κοινωνικισ και οικονομικισ ανταπόδοςθσ. Μόνο ςτθν
Ακινα, το Τπουργείο μετράει ιδθ τθν ενεργοποίθςθ 90 ακινιτων, τα οποία είχε παραλάβει κενά
και αναξιοποίθτα. Με το ςχζδιο αξιοποίθςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του Τπουργείου, που
επεκτείνεται ςε όλθ τθ χϊρα, επιτυγχάνονται οικονομίεσ κλίμακασ για το Δθμόςιο, εξαςφαλίηονται
ςθμαντικά ζςοδα για το αςφαλιςτικό ςφςτθμα και τον ΟΑΕΔ, δίνεται ηωι ςε ολόκλθρα τμιματα
τθσ πόλθσ που ιταν ερειπωμζνα και δθμιουργοφνται νζεσ κζςεισ εργαςίασ. Κλείνοντασ, θ Τπουργόσ
εξζφραςε τθ ςιγουριά τθσ ότι θ νζα ςτζγθ του ΚΕΘΙ κα ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ του πολφτιμου
κοινωνικοφ ζργου του, για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθν άρςθ των ζμφυλων
διακρίςεων και ανιςοτιτων, ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ κοινωνικισ, οικονομικισ και πολιτικισ ηωισ.
Θ Τφυπουργόσ Εςωτερικϊν, αρμόδια για Θζματα Ιςότθτασ των Φφλων, Μαρίνα Χρυςοβελϊνθ
τόνιςε ότι τα εγκαίνια του νζου χϊρου του ΚΕΘΙ ςιμερα ζρχονται να ςυμπλθρϊςουν μία ςειρά
πολφ κετικϊν εξελίξεων για τθν υπόκεςθ τθσ Ιςότθτασ των Φφλων ςτθν χϊρα μασ. Μόλισ πριν λίγεσ
θμζρεσ, υπό τθν θγεςία του επικεφαλισ Τπουργοφ, του κ. Αλζξθ Χαρίτςθ, ψθφίςκθκε ςτθν Βουλι
το πρϊτο νομικό πλαίςιο που αποκτά θ Ελλάδα για τα ςχετικά κζματα. Σθν τελευταία κυβερνθτικι
τετραετία είχε προθγθκεί θ κατάρτιςθ του «Εκνικοφ χεδίου Δράςθσ για τθν Ιςότθτα των Φφλων
2016 – 2020», κακϊσ και θ κφρωςθ με νόμο τθσ «υνκικθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ». Σα απτά
επιτεφγματα των κακοδθγθτικϊν αυτϊν κειμζνων ιταν θ εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των Δομϊν
υποςτιριξθσ γυναικϊν κυμάτων βίασ ςε όλθ τθν Ελλάδα με τθν ανανζωςθ ευρωπαϊκϊν
χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων ζωσ το 2020 και με τθν κεςμοκζτθςθ χρθματοδότθςθσ από
εκνικοφσ πόρουσ μετά, οι πολυάρικμεσ θμερίδεσ για τθν ενθμζρωςθ και ενδυνάμωςθ τθσ
κοινωνίασ τθσ χϊρασ επάνω ςε πτυχζσ των ηθτθμάτων του φφλου με ςφγχρονο και επιςτθμονικό
τρόπο, οι προςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ για τα κζματα Ιςότθτασ Φφλων με τουσ Διμουσ και τισ
Περιφζρειεσ ςε επίπεδο ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ, θ δθμιουργία από το Τπουργείο Προςταςίασ του πολίτθ,
Διεφκυνςθσ για κζματα ιςότθτασ των φφλων ςτθν ΕΛ.Α, κακϊσ και θ προϊκθςθ, μζςω διεκνϊν
ςυνεργαςιϊν, τθσ καλισ εικόνασ τθσ χϊρασ μασ.
Κλείνοντασ τον κφκλο των χαιρετιςμϊν, ο Τπουργόσ Εςωτερικϊν, Αλζξθσ Χαρίτςθσ, τόνιςε ότι το
2015 θ κυβζρνθςθ παρζλαβε το ΚΕΘΙ ςε κατάςταςθ εγκατάλειψθσ. Σζςςερα χρόνια μετά, ο
φορζασ ζχει αναβακμιςτεί και ςτελεχωκεί με το απαραίτθτο μόνιμο επιςτθμονικό και διοικθτικό
προςωπικό, ανταποκρινόμενο ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ, διευρφνοντασ τισ δράςεισ του για τθν
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προϊκθςθ τθσ ζμφυλθσ ιςότθτασ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν.
Θ επιςτθμονικι ςτιριξι του ςυνζβαλε ςθμαντικά ϊςτε να αποτελζςουν νόμο του κράτουσ μια
ςειρά ηθτθμάτων, ταυτοτικϊν για τθν κυβζρνθςθ τθσ αριςτεράσ. Κλείνοντασ, ο υπ. Εςωτερικϊν
επιςιμανε ότι θ μεταφορά του ΚΕΘΙ ςτο νζο κτίριο αποτελεί παράδειγμα για το πϊσ μπορεί το
δθμόςιο, μζςα από τθ ςυνεργαςία των υπουργείων, να αξιοποιιςει μια περιουςία που μζχρι χκεσ
παρζμενε ανεκμετάλλευτθ.
Το Γραφείο Τύπου του Κ.Ε.Θ.Ι.
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