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Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) παρουσιάζει 
συνοπτικά τον απολογισμό του έργου της για το έτος 2016, με 
διαρκώς εμπλουτισμένες δράσεις, ανανεωμένες συνεργασίες, 
παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, που λειτουργούν ως αντίδοτο 
στο έλλειμμα της ισότητας των φύλων στην κοινωνία μας. 

Υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία της Γενικής Γραμματέα, 
Φωτεινής Κούβελα, μεθοδευμένη εργασία και στόχο την πάταξη 
των έμφυλων στερεοτύπων και την εξάλειψη της βίας κατά των 
γυναικών, η ΓΓΙΦ αποστέλλει με το έργο της για μια ακόμη χρο-
νιά το ηχηρό μήνυμα υπέρ της ισότητας των φύλων, ως παράμε-
τρο ικανή να συμβάλλει στη συνεκτική ύφανση του κοινωνικού 
μας ιστού.
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• Διεθνής αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. 
στον τομέα της έμφυλης βίας με τη συμπερίλη-
ψή της στην Έκθεση του Γ.Γ. του ΟΗΕ για τη βία 
κατά των γυναικών (CSW 2016).

• Παράδειγμα καλής πρακτικής της ΓΓΙΦ σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο με την έγκριση του EIGE: πρω-
ταγωνιστικός ρόλος της στην αξιοποίηση της 
διαδικτυακής πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Δι-
κτύου για την Ισότητα των Φύλων (Eurogender) 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE).

• Πρωτοπορία της Ελλάδας σχετικά με τον σύ-
νολο των Δήμων (202) που έχουν υπογράψει 
την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύ-
λων στις Τοπικές Κοινωνίες.

• Διάκριση για το Παρατηρητήριο για την Ισό-
τητα των Φύλων, με τη συμπερίληψή του ως 
εθνική καλή πρακτική στην Ετήσια Έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα μεταξύ 
Γυναικών και Ανδρών στην Ε.Ε. 2015 (Βρυξέλ-
λες, Μάρτιος 2016).

• Προβολή των πολιτικών και δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. 
από τον ιστότοπο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

• Αναγνώριση της υποδειγματικής δικτύωσης 
της ΓΓΙΦ για την υλοποίηση δημόσιων δράσε-
ων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης σε θέματα 
ισότητας των φύλων από τον Οργανισμό του 
Συστήματος του ΟΗΕ για τη Βιομηχανική Ανά-
πτυξη (UNIDO).

• Απόφαση του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινω-
νίας υπέρ της ΓΓΙΦ στο αίτημά της για απόσυρ-
ση σεξιστικής φράσης τηλεοπτικού μηνύματος. 

Διακρίσεις στο έργο της ΓΓΙΦ 



• Ολοκληρώθηκε το νομοσχέδιο για την Ουσι-
αστική Ισότητα των Φύλων, ένα καινοτόμο σχέ-
διο νόμου, με στόχο την εξειδίκευση των κανό-
νων που απορρέουν από την αρχή της ισότητας 
των φύλων, την εξασφάλιση της εφαρμογής 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης και των ίσων 
ευκαιριών. Το σχέδιο νόμου κατατέθηκε στη 
νέα πολιτική ηγεσία, αναμένεται η κατάθεσή 
του προς διαβούλευση και στη συνέχεια στις 
αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής.

• Ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου για την 
Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) της περιόδου 
2016-2020 της ΓΓΙΦ. To ΕΣΔΙΦ, έργο εθνικής 
εμβέλειας, περιλαμβάνει έξι άξονες προτεραι-
ότητας, που αφορούν τους τομείς: Κοινωνική 
συνοχή, φτώχεια, μετανάστευση και πολλαπλές 
διακρίσεις - Αγορά εργασίας και εναρμόνιση οι-
κογενειακής και επαγγελματικής ζωής - Εκπαί-
δευση, κατάρτιση, πολιτισμός, αθλητισμός και 
μέσα μαζικής ενημέρωσης - Υγεία - Έμφυλη Βία 
- Κέντρα Λήψης των Αποφάσεων.

• Πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά, Καινο-
τόμο Εργαστήριο διαβούλευσης επί των κει-
μένων του ΕΣΔΙΦ για τους τέσσερις πρώτους 
άξονες προτεραιότητάς του από το ΕΚΔΔΑ.

• Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ομάδας Δι-
οίκησης Έργου για την επικύρωση της «Σύμ-
βασης για την πρόληψη και καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενει-
ακής βίας» του Συμβουλίου της Ευρώπης, γνω-
στή και ως «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης».

• Παραδόθηκε το Πόρισμα για την ανωτέρω 
Σύμβαση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από την 
Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων. Αναμέ-
νεται από τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το Πόρισμα να λάβει 
τη μορφή νομοσχεδίου και στη συνέχεια να επι-
κυρωθεί από την Βουλή.

• Σε συνέχεια της παρέμβασης της ΓΓΙΦ, επι-
τεύχθηκε σημαντική προσθήκη στο Σχέδιο Νό-
μου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με ανα-
φορά στις γυναίκες.

• Σε συνέχεια της εκπόνησης του Οδηγού χρή-
σης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά Έγ-
γραφα – Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τη χρήση 
μη σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα.

• Υλοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα «Ο σεξισμός 
στο δημόσιο λόγο».

• Πραγματοποιήθηκε παρέμβαση με την εισή-
γηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας για το 
νομικό καθεστώς των Γυναικών στη σύνοδο 
του Ο.Η.Ε.

• Παρέμβαση της ΓΓΙΦ στην Ειδική Μόνιμη 
Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου της Βουλής στη συζήτηση για 
την ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών 
στα κέντρα λήψης των αποφάσεων - η συνθήκη 
CEDAW.

Δημόσιες Πολιτικές



• Κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων προς 
το Υπ. Παιδείας για την ενσωμάτωση της διά-
στασης του φύλου σε όλες τις βαθμίδες της εκ-
παίδευσης και την ανάπτυξη μηδενικής ανοχής 
στη σεξουαλική παρενόχληση σε κάθε εκπαι-
δευτική μονάδα.

• Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη χορήγηση πέ-
ντε (5) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 
σε γυναίκες απόφοιτες Πανεπιστημιακής εκπαί-
δευσης, σε συνεργασία με την Ελληνική Εται-
ρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) - Τομέας 
Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΤΟΓ-
ΜΕ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ψηφιακή 
Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση».

• Ολοκλήρωση των δύο Πανελληνίων (μαθητι-
κού και φοιτητικού) Διαγωνισμών Αφίσας της 
ΓΓΙΦ με θέμα την προώθηση της ισότητας των 
φύλων και την εξάλειψη των έμφυλων στερεο-
τύπων. Βράβευση των πρώτων έργων σε ειδικές 
τελετές.

• Παραγωγή δύο αυτοτελών εγχειριδίων για τους 
διαγωνισμούς. Για τον μαθητικό δημιουργήθηκε 
και κυκλοφόρησε σε περιορισμένα αντίτυπα εγ-
χειρίδιο με τα 10 πρώτα διακριθέντα έργα των 
μαθητών – μαθητριών. Για τον φοιτητικό διαγω-
νισμό δημιουργήθηκε επίσης αυτοτελές εγχειρί-
διο, συμπεριλαμβανομένων όλων των έργων των 
φοιτητών-φοιτητριών, ενώ το πρώτο βραβευθέν 
έργο του διαγωνισμού έγινε αφίσα της ΓΓΙΦ.

• Προκήρυξη δύο νέων μαθητικών διαγωνισμών 
ψηφιακής δημιουργίας για το σχολικό έτος 
2016-2017, με τίτλο «Όλα τα παιχνίδια για όλα 
τα παιδιά» για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 
με τίτλο «Τα Φύ(λ)λα του Περιβάλλοντος» για 
την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

• Πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις γύρω από θε-
ματικές που άπτονται της ισότητας των φύλων 
σε 14 συνολικά σχολικές δομές της Μέσης Εκ-
παίδευσης της ΔΔΕ Α’ Αθήνας, στις οποίες συμ-
μετείχαν 1.142 μαθητές/τριες.

• Συνεχίστηκε και για το σχολικό έτος 2015-2016 
το «Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Μαθητών/
τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα 
Αναπαραγωγικής και Σεξουαλικής Υγείας», σε 
συνεργασία με το Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέ-
λου» και το Γραφείο Αγωγής Υγείας.

• Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σχολικών 
τμημάτων στην Γενική Γραμματεία, όπου οι μα-
θητές/τριες δέχθηκαν ολοκληρωμένες παρου-
σιάσεις για θεματικές που άπτονται της ισότη-
τας από έμπειρα, εξειδικευμένα στελέχη της 
ΓΓΙΦ.

• Συμμετοχή της ΓΓΙΦ, για πρώτη φορά, στο 19ο 
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας 
για παιδιά και νέους.

• Εκκίνηση Συνεργασίας της ΓΓΙΦ με το Ινστι-
τούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

• Συμμετοχή της Γενικής Γραμματέα στην επίση-
μη τελετή βράβευσης της L’ Οreal – Unesco για 
τις γυναίκες στην επιστήμη, όπου και βράβευσε 
διακριθείσα μεταδιδακτορική ερευνήτρια.

Εκπαίδευση





Αυτοδιοίκηση

• Συνεχής Διεύρυνση της Υπογραφής της Ευ-
ρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων 
στις Τοπικές Κοινωνίες. (202 Δήμοι μέχρι τη 
λήξη του έτους 2016). Συνέχιση των προσπα-
θειών, προκειμένου να υπογραφεί από όλους 
τους Δήμους.

• Επισκέψεις Δημάρχων - εκπροσώπων της 
Αυτοδιοίκησης και των Περιφερειών στα γρα-
φεία της ΓΓΙΦ - Συναντήσεις τους με τη Γενική 
Γραμματέα και συνεργασίες για ζητήματα ισό-
τητας στην Αυτοδιοίκηση.

• Συναντήσεις με εκπροσώπους όλων των ΠΕ-
ΠΙΣ, τις οποίες έχει ορίσει η ΓΓΙΦ σε όλες τις 
Περιφέρειες. Πραγματοποιήθηκε Πανελλαδική 
Συνάντηση στην Αθήνα. 

• Εκκίνηση προγραμματισμένων επισκέψεων 
της Γενικής Γραμματέα σε όλα τα Συμβουλευ-
τικά Κέντρα και τους Ξενώνες Φιλοξενίας της 
χώρας μας, καθώς και σε Δήμους για την υπο-
γραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότη-
τα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες».

• Συνεργασίες της ΓΓΙΦ με γυναικείες συλ-
λογικότητες, οργανώσεις, φορείς, πολιτικά κόμ-
ματα, γυναίκες εκπροσώπους μη κυβερνητικών 
οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών.

• Διοργάνωση Διήμερου Διεθνούς Συμποσίου 
με τίτλο «Γυναίκες των Πρεσπών – Γυναίκες 
του κόσμου. Οι γυναίκες των Πρεσπών επιχει-
ρούν».

• Ενίσχυση των υπηρεσιών των Συμβουλευτι-
κών Κέντρων Γυναικών της Γενικής Γραμματεί-
ας και με τη συμβουλευτική εργασίας, με άμε-
σο αποτέλεσμα την πρόσληψη ωφελούμενων 
γυναικών από τα Συμβουλευτικά Κέντρα στον 
τομέα καθαριότητας της Βουλής.

Εργασία - Γυναικεία Επιχειρηματικότητα



• Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας της ΓΓΙΦ 
και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥπΑΑΤ).

• Κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων προς 
το ΥπΑΑΤ για τις γυναίκες αγρότισσες και την 
ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας 
στον πρωτογενή και μεταποιητικό αγροτοδια-
τροφικό τομέα της οικονομίας μας.

• Συμμετοχή της ΓΓΙΦ στη συνδιοργάνωση 
Συνεδρίου για τους Γυναικείους Αγροτικούς 
Συνεταιρισμούς με τίτλο: «Αφιέρωμα στους 
Γυναικείους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς – Συ-
νέδριο – Έκθεση παραδοσιακών προϊόντων».

• Ένταξη της ΓΓΙΦ στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 
του ΥπΑΑΤ.

• Παρέμβαση της ΓΓΙΦ σε συγκεκριμένα άρθρα 
του Σχεδίου Νόμου για τους Αγροτικούς Συνε-
ταιρισμούς γύρω από θεματικές που άπτονται 
της ισότητας των φύλων.

• Συμμετοχή της Γενικής Γραμματέα με εισήγη-
σή της στην 1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακο-
λούθησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης 2014 – 2020.

• Ο τομέας της εργασίας και η θεματική «Αγορά 
εργασίας και εναρμόνιση οικογενειακής/προ-
σωπικής και επαγγελματικής ζωής» ως άξονας 
προτεραιότητας στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
την Ισότητα των Φύλων.

• Η εργασία ως σημαντική παράμετρος στις 
διατάξεις του νομοσχεδίου για την ουσιαστική 
ισότητα των φύλων – Πρόβλεψη επιβράβευσης 
επιχειρήσεων για θέματα Ισότητας.

• Στήριξη σε εργαζόμενες γυναίκες απευθύνονται 
στη ΓΓΙΦ για παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων.

• Διαρκείς και επισταμένες προσπάθειες της ΓΓΙΦ 
για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου 
που διέπει τις γονικές άδειες, με στόχο την πιο δί-
καιη μεταχείριση των γυναικών, που η εργασία τους 
εμπίπτει σε νομοθετικά ή και εφαρμοστικά κενά. 

• Συμμετοχή της ΓΓΙΦ στο Συγχρηματοδοτού-
μενο Έργο με τίτλο «Καινοτομία και Απασχο-
λησιμότητα Γυναικών» με στόχο τον καθορισμό 
της τρέχουσας εξέλιξης της τεχνολογίας σε 
σχέση με την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή 
των γυναικών σε τεχνολογίες ΤΠΕ, με έμφαση 
στα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους 
στον τομέα της απασχόλησης. Εταίροι του έρ-
γου είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών 
Επιστημών «Δημόκριτος»,ο Σύνδεσμος Επιχει-
ρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών, η αστι-
κή μη κερδοσκοπική εταιρεία «Δημιουργική 
Σκέψη Ανάπτυξης» και το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία. 

• Δικτύωση της ΓΓΙΦ με γυναίκες επιχειρηματίες 
της Φινλανδίας.

• Κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων της 
Γενικής Γραμματείας για: την προώθηση νέων 
προγραμμάτων απασχόλησης για γυναίκες, την 
προώθηση προγραμμάτων ενίσχυσης της γυ-
ναικείας επιχειρηματικότητας, την ένταξη της 
συμβουλευτικής εργασίας στις δομές που λει-
τουργούν σε όλες της Περιφέρειες της χώρας, 
την παροχή νέων ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
για ειδικές κατηγορίες γυναικών.

• Συνεχής αποστολή ενημερωτικών Δελτίων 
Τύπου για θέματα γυναικείας εργασίας, επι-
χειρηματικότητας, επικαιροποιημένα επίσημα 
στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας 
από τον ΟΑΕΔ και την ΕΛΣΤΑΤ.



• Εξασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας 
του συνεκτικού Δικτύου Δομών Στήριξης των 
γυναικών (Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, 
Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες Φιλοξενίας). 
Στήριξη και διεύρυνση της παροχής υπηρεσιών 
σε περισσότερες ευάλωτες ομάδες γυναικών.

• Παρέμβαση της ΓΓΙΦ στην Εισαγγελία Πρω-
τοδικών Αθηνών για την υπόθεση των οροθε-
τικών γυναικών με αίτημα την έκδοση εισαγγε-
λικής παραγγελίας προς το Τμήμα Δίωξης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ για άρση του 
απορρήτου σε όλες τις ιστοσελίδες, forums και 
διαδικτυακούς τόπους με σκοπό τη διαγραφή 
όλων των φωτογραφιών και κάθε ευαίσθητου 
δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα τους στοι-
χείων για όλες τις γυναίκες που διαπομπεύτη-
καν εκείνη την περίοδο. Η Εισαγγελία ανταπο-
κρίθηκε, εκδίδοντας τη σχετική παραγγελία, 
την οποία διαβίβασε στο Τμήμα Δίωξης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΛΑΣ.

• Συμμετοχή της ΓΓΙΦ στην Επιτροπή της Βου-
λής για το trafficking.

• Συμμετοχή της ΓΓΙΦ στη συνδιοργάνωση του 
φεστιβάλ «Break the Chain 2».

• Συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Γραφείο Εθνι-
κού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπο-
ρίας Ανθρώπων (Γ.ΕΘ.ΕΙΣ.).

• Προσφορά της ΓΓΙΦ της φανέλας με το λογό-
τυπο της τηλεφωνικής γραμμής SOS15900 στη 
γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα Δόξα Αμπε-
λοκήπων Καστοριάς, η οποία την φόρεσε σε 
αγώνα, προς τιμήν της 25ης Νοεμβρίου - Πα-
γκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά 
των γυναικών. 

• Δημιουργία τηλεοπτικού σποτ και προβολή 
του από τα ΜΜΕ, καθώς και αφίσας για την Πα-
γκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά 
των Γυναικών. 

• Φωταγώγηση του κτιρίου της Βουλής των Ελ-
λήνων με πορτοκαλί χρώμα, το οποίο έχει κα-
θιερωθεί από τον ΟΗΕ ως συμβολισμός για την 
εναντίωση στη βία κατά των γυναικών.

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

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

Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών



• Ο Πρόεδρος της Βουλής, ανταποκρινόμενος 
στο κάλεσμα της ΓΓΙΦ, έγινε Πρεσβευτής της 
«Εκστρατείας της Λευκής Κορδέλας» για την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, σε τελε-
τή της Βουλής. 

• Προβολή της νέας αφίσας της ΓΓΙΦ για την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών ως στα-
τικής εικόνας στις οθόνες του Μετρό και του 
ΗΣΑΠ για μια εβδομάδα.

• Προβολή της αφίσας στις οθόνες των γηπέ-
δων κατά τη διάρκεια αγώνων μπάσκετ στις 
24/11 και στις 25/11.

• Παραχώρηση συνεντεύξεων της Γενικής Γραμ-
ματέα και στελεχών της ΓΓΙΦ σε τηλεοπτικά κα-
νάλια, έντυπα πανελλαδικής και παγκόσμιας εμ-
βέλειας, ραδιοφωνικούς σταθμούς.

• Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο «Βία κατά των 
Γυναικών - Μορφές και Πολιτικές Πρόληψης και 

Καταπολέμησης του Φαινομένου, με στόχο την 
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των επαγ-
γελματιών υγείας (νοσηλευτών - μαιών - για-
τρών), σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «Έλε-
να Βενιζέλου» και το νοσοκομείο «ΚΑΤ».

• Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο «Η βία κατά 
των γυναικών και η βία κατά των παιδιών», σε 
συνεργασία με τη Σουηδική Πρεσβεία.

• Συμμετοχή της Γενικής Γραμματέα, στελεχών 
της υπηρεσίας, του Συμβουλευτικού Κέντρου και 
της γραμμής SOS σε εκδηλώσεις που διοργανώ-
θηκαν από διάφορους Δήμους ανά τη χώρα.

• Διανομή ενημερωτικού εντύπου στο κοινό 
στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα.

• Πραγματοποίηση πλήθους δράσεων ευαι-
σθητοποίησης από όλες τις δομές του Δικτύου 
Δομών Υποστήριξης των Γυναικών σε όλη τη 
χώρα.



Δράσεις για την 8η Μαρτίου 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

• Παραγωγή νέας αφίσας για την 8η Μαρτίου.

• Θεατρική Παράσταση «Να με Θυμάσαι», σε συνεργασία της 
ΓΓΙΦ με το ΚΕΘΙ και το Πολιτιστικό Σωματείο ΠΕΤΡΑ.

• Εκδήλωση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με θεματική «Η 
γυναίκα στους Προϊστορικούς Χρόνους», ξενάγηση στους χώ-
ρους του Μουσείου και μουσικά αποσπάσματα από οπερατικό 
ρεπερτόριο με Ηρωίδες του Σαίξπηρ, σε συνεργασία της ΓΓΙΦ με 
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, την Εθνική Λυρική Σκηνή και 
το ΚΕΘΙ.

• Μουσική Εκδήλωση της ΓΓΙΦ σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ, με 
θέμα «Η γυναίκα στο ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι», ( Σκιαγρα-
φώντας την εποχή μεταξύ 1922-1955).

• Εκδήλωση «Η Γυναίκα στη Μάχη της Ενημέρωσης» με γυναί-
κες δημοσιογράφους, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και το ΚΕΘΙ.



Γυναίκες Πρόσφυγες
• Άνοιγμα των Ξενώνων Φιλοξενίας της ΓΓΙΦ 
για τη φιλοξενία σε γυναίκες πρόσφυγες και τα 
παιδιά τους σε όλη την Ελλάδα.

• Σύσταση Ομάδας Εργασίας στο πλαίσιο της 
σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ), για την εξέταση 
θεμάτων των γυναικών που υφίστανται πολλα-
πλές διακρίσεις, με έμφαση στις γυναίκες πρό-
σφυγες.

• Συμμετοχή της ΓΓΙΦ με εισήγηση της Γενικής 
Γραμματέα στην εκδήλωση του Γραφείου Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Αθήνας με θέμα 
«Γυναίκα Πρόσφυγας - Αιτούσα Ασύλου». 

• Έκθεση φωτογραφίας στο Μετρό Συντάγ-
ματος, με θέμα «Γυναίκες στους δρόμους της 
προσφυγιάς», σε συνεργασία με το Κέντρο 
Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και τις 
Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ).

• Εκπροσώπηση της ΓΓΙΦ σε Ομάδα Εργασί-
ας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες για την πρόληψη και αντιμετώπι-
ση της έμφυλης και σεξουαλικής βίας, συμπε-
ριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας 
μεταξύ των γυναικών προσφύγων και των αι-
τουσών ασύλου.

• Ποικίλες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για τις 
γυναίκες πρόσφυγες, όπως επισκέψεις της 
Γενικής Γραμματέα και στελεχών της ΓΓΙΦ 
στα camp, σε έκθεση των προσφύγων του Ελ-
ληνικού κ.α. Οργάνωση εκδρομών για την επί-

σκεψή τους σε κοιτίδες πολιτισμού της χώρας 
μας (Ακρόπολη, Σούνιο), σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Αττικής κ.α. Συγκέντρωση ειδών 
πρώτης ανάγκης.

• Μουσική Εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής με 
τίτλο: «Γυναίκες – Βία – Προσφυγιά. Χθες και 
σήμερα» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για 
την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25η 
Νοεμβρίου), σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ και την 
ΕΡΤ.

• Συμμετοχή της Γενικής Γραμματέα στην Επί-
σημη Τελετή Απονομής Βραβείων της Unicef 
«Η φωνή των παιδιών για τα προσφυγόπουλα» 
- Απονομή βραβείου σε διακριθέντα έργα μα-
θητών/τριών από την Γενική Γραμματέα.

Γυναίκες κρατούμενες 
• Επίσκεψη της Γενικής Γραμματέα στο Κατά-
στημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας. Πα-
ρέμβαση στον Υπουργό για θέματα κράτησης 
μητέρων με ανήλικα στις φυλακές σε σχέση και 
με το νέο νόμο (Ν.4322/2015). 

• Εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης για τις 
γυναίκες κρατούμενες και τα παιδιά τους από 
μεγάλες εταιρείες, σε συνέχεια του σχετικού 
αιτήματος της Γενικής Γραμματέα.

• Συνεργασία της ΓΓΙΦ με μέλη της Πρωτοβου-
λίας για τα Δικαιώματα των Κρατούμενων Γυ-
ναικών.

• Συνεργασία της ΓΓΙΦ με τη Γ.Γ. Αντεγκλημα-
τικής Πολιτικής. 



• Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης με περίπου 
300 έντυπα και ψηφιακά τεκμήρια, πρόσθεση 
1056 περιλήψεων, 140 συνδέσμων για το πλή-
ρες κείμενο και 221 περιεχομένων σε υπάρχου-
σες εγγραφές.

• Εμπλουτισμός του Ιστορικού Αρχείου της με 
400 νέα τεκμήρια από δωρεές, με εξέχουσα 
θέση τη δωρεά της κας Χρυσάνθης Λαΐου - 
Αντωνίου, πρώτης Γενικής Γραμματέα Ισότητας 
των Φύλων.

• Εκκίνηση σειράς διαλέξεων – παρουσιάσεων 
βιβλίων στη Βιβλιοθήκη. Παρουσίαση της Ποιη-
τικής Συλλογής της Γιώγιας Σιώκου «Η Μεγάλη 
Σιωπή», έργο αφιερωμένο στη μνήμη του συζύ-
γου της, Σωτήρη Σιώκου, σε εκδήλωση με θέμα 
«Βιώνοντας την απώλεια».

• Κατάρτιση καταλόγου παιδικών – εφηβικών 
βιβλίων γύρω από θέματα ισότητας των φύλων 
και άρσης των έμφυλων στερεοτύπων, ο οποί-
ος διανεμήθηκε ηλεκτρονικά με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. 

• Με την αξιοποίηση φωτογραφικών τεκμηρίων 
της Βιβλιοθήκης, στη λήξη του έτους 2016, η 
ΓΓΙΦ δημιούργησε ημερολόγιο έτους 2017. Το 
ημερολόγιο εκδόθηκε σε περιορισμένο αριθμό 
αντιτύπων και είναι αφιερωμένο στην ιστορι-
κή διαδρομή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
των Φύλων από συστάσεώς της έως τις μέρες 
μας.

• Ανάπτυξη και έναρξη λειτουργίας της νέας 
Βάσης της Βιβλιοθήκης «Αρχείο Προφορικών 
Μαρτυριών», που περιλαμβάνει συνεντεύξεις 
21 επιφανών γυναικών, παραδοτέο του Ερευνη-
τικού Έργου «Συλλογή προφορικών μαρτυριών 
επιφανών γυναικών και πληροφορητριών για 
θέματα ισότητας των φύλων και ιστορίας των 
γυναικείων αγώνων». Το Αρχείο αποτελείται 
από συνεντεύξεις (ηχητικά ντοκουμέντα και οι 
απομαγνητοφωνήσεις τους) γυναικών, οι οποί-
ες διακρίθηκαν για την ενεργή συμμετοχή τους 
στο γυναικείο κίνημα, σε συλλογικές ή ατομι-
κές δράσεις κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμί-
ου Πολέμου, του Εμφυλίου, της Δικτατορίας, 
είτε υπήρξαν πρωτοπόρες σε διάφορους το-
μείς του δημόσιου βίου (εργασία, εκπαίδευση, 
πολιτική, συνδικαλισμός, γράμματα, τέχνες).

Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας
και Φύλου της ΓΓΙΦ 



Δημόσιες Πολιτικές

Δράσεις της ΓΓΙΦ σε Ευρωπαϊκό 
και Διεθνές επίπεδο - 
Ενδεικτικές συμμετοχές

• Παρέμβαση στις προπαρασκευαστικές εργα-
σίες της αντιπροσωπείας γυναικών του Ευρω-
κοινοβουλίου, ενόψει της επίσκεψής τους στην 
Ελλάδα για τις γυναίκες πρόσφυγες.

• Συμμετοχή και παρέμβαση της ΓΓΙΦ στη συ-
νεδρίαση της Επιτροπή Ισότητας του Ευρω-
κοινοβουλίου με θέμα τις γυναίκες πρόσφυ-
γες στην Ελλάδα – Συναντήσεις της Γενικής 
Γραμματέα με την Chair της Επιτροπής FEMM, 
Garcia – Perez Iratxe και τη συντονίστρια της 
GUE/NGL στην Επιτροπή FEMM από το κόμμα 
Σουηδικής Αριστεράς, Malin Bjork.

• Επίσκεψη και ξενάγηση της ΓΓΙΦ και των βρα-
βευμένων μαθητριών/ων και καθηγητριών τους 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από πρό-
σκληση της Ευρωβουλεύτριας, κας Κ. Κούνεβα.

• Συμμετοχή εκπροσώπων της ΓΓΙΦ στο διήμερο 
Ευρωπαϊκό Συνέδριο, με θέμα «Εναρμόνιση επαγ-
γελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής σε 
μια μεταβαλλόμενη κοινωνία» («Work-life balance 
in a changing society») στη Μπρατισλάβα.

• Συμμετοχή της ΓΓΙΦ στην εναρκτήρια εκδήλω-
ση στις Βρυξέλλες για τη λειτουργία της διαδι-
κτυακής πύλης για την προώθηση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας στην Ε.Ε. με τίτλο WE-gate. 

• Συμμετοχή και παρεμβάσεις με εισηγήσεις 
της Γενικής Γραμματέα στην 60η Σύνοδο της 
Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών 
του ΟΗΕ. Συναντήσεις της Γενικής Γραμμα-
τέα με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, Δημή-
τριο, τον Πρέσβη, την ομογενειακή οργάνωση 
Association of Greek American Professional 
Women (AGAPW), την Πρέσβειρα της Μόνιμης 
Αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη, τις γυναίκες 
της Ομογένειας, της Φιλόπτωχου Αδελφότη-
τας και της οργάνωσης Leadership 100.

• Συμμετοχή της ΓΓΙΦ στο πλαίσιο της 16ήμερης 
εκστρατείας του ΟΗΕ με σύνθημα “Orange the 
World” (από 25 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Μέρα 
για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών 
μέχρι 10 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια μέρα Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων).

• Συμμετοχή της ΓΓΙΦ στη Συνεδρίαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστι-
τούτου για την Ισότητα των Φύλων στο Βίλνι-
ους της Λιθουανίας.

• Συμμετοχή της ΓΓΙΦ στο Συνέδριο που διορ-
γάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπα-
ϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, με 
την ευκαιρία της παρουσίασης του εργαλείου 
mainstreaming του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
για την Ισότητα των Φύλων, με την ονομασία 
Shift Gear.

• Συμμετοχή της ΓΓΙΦ στην 81η Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης για δεύτερη συνεχή χρονιά.



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Δραγατσανίου 8, Αθήνα
Τ.Κ. 10559, τηλ. 2131511102

Email: info@isotita.gr 

Web: www.isotita.gr

Facebook: Γενική Γραμματεία
Ισότητας των Φύλων




