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Πρόλογος της Προέδρου του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. 
 

Όπως διατυπώναμε και στο Σχέδιο Δράσης για το 2016 και επαναβεβαιώνεται και σήμερα, η ανισότητα μεταξύ των φύλων στην Ελλάδα 
συντηρείται και επιδεινώνεται μέσα από μια δομική αντίφαση: Aπό τη μια υποδαυλίζεται από τις συνέπειες της ευρωπαϊκής (και όχι 
μόνο) κρίσης και από την άλλη βλέπει κάθε πολιτική που φιλοδοξεί να την περιορίσει να εκπορεύεται και να χρηματοδοτείται από 
ευρωπαϊκά ταμεία. Ο σημαντικός στόχος του να μπορέσει η χώρα μας, με ίδια μέσα ενταγμένα στη φιλοσοφία και στις δαπάνες του 
κρατικού της προϋπολογισμού, να συνεχίσει και να επαυξήσει τις δράσεις και τις μέριμνες για την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων, 
παραμένει ζητούμενο μέχρι σήμερα. Κάθε ευρωπαϊκή ενίσχυση και υποστήριξη του στόχου αυτού είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη, σε 
μια απαρέγκλιτη πορεία σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών που τείνουν να εξαλείψουν τις συνέπειες των έμφυλων διακρίσεων στη 
ζωή, την εργασία και την οικογένεια, όπως και κάθε άλλη ανισότητα που οι παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές επιλογές καθιστούν 
ορατή σε όλες/ ους.   

Αν το 2015 το στοίχημα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ε.Θ.Ι. ήταν η σταθεροποίηση και ενίσχυση του Φορέα και η έξοδος από 
μια παρατεταμένη περίοδο απραξίας και απαξίωσης του κύρους και της δράσης του για την Ισότητα των Φύλων, το 2016 αποτέλεσε τη 
χρονιά που επιχειρήθηκε–και σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε- η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της παρέμβασής του στο πεδίο, 
ταυτόχρονα με τον σχεδιασμό και τη μέριμνα για τη συνολική οργανωτική και επιστημονική του αναμόρφωση. Κάνοντας τον 
απολογισμό του 2016 μπορούμε χωρίς αυτοαναφορικότητα και υπερβολές να εκτιμήσουμε ότι επιχειρήσαμε και πετύχαμε τη 
σταθεροποίηση δομών και στόχων, βάζοντας τις βάσεις για μια περίοδο που το Κ.Ε.Θ.Ι. θα πρωταγωνιστεί στην έρευνα και υλοποίηση 
πολιτικών για την ισότητα και θα βάζει αισθητά τη σφραγίδα του στην προώθηση της οπτικής του φύλου στη δημόσια σφαίρα στην 
Ελλάδα.  

Το Δ.Σ.του Κ.Ε.Θ.Ι., με την αρχική του σύνθεση αλλά και με στις μετέπειτα αλλαγές του, έδρασε συλλογικά, αποτελούμενο από νέους 
ανθρώπους με άποψη για τον ρόλο του κοινωνικού φύλου στις παγιωμένες ανισότητες στην ελληνική κοινωνία. Σε μια προσπάθεια να τα 
αλλάξουμε όλα σε ένα Φορέα με τόσο σημαντική δράση και αναγκαίους σκοπούς, το να αναμετρηθούμε με παγιωμένες αγκυλώσεις, 
εγγενείς, αλλά και εξωτερικούς περιορισμούς, αποτέλεσε και το 2016 μια διόλου ευκαταφρόνητη πρόκληση, που σε μεγάλο βαθμό 
απέβη επιτυχής. Οι συνεχείς αλλαγές στην κορυφή της πολιτικής ηγεσίας του επιβλέποντος Υπουργείου Εσωτερικών καθυστέρησαν το 
εγχείρημα, αλλά πάντα και με σαφήνεια η εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου αποτέλεσε πολύτιμο σύμμαχο στις προσπάθειες του Δ.Σ. 
του Κ.Ε.Θ.Ι. Στο ίδιο πλαίσιο, σταθερή επιδίωξη αποτέλεσε και η μέριμνα για αρμονική συνεργασία με την Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων 
στα πεδία που συναντήθηκε το έργο των δύο φορέων και όπου χρειάστηκε η αλληλοϋποστήριξη σε σχεδιασμούς και δράσεις.  

Με τις παραπάνω σκέψεις και πεποιθήσεις σταθερά στον συλλογικό νου της Διοίκησης του Κ.Ε.Θ.Ι., αλλά και με βάση πάντα τις 
ανάγκες επιτυχούς υλοποίησης Προγραμμάτων και δράσεων που αναλάβαμε, συνεχίσαμε και το 2016: 

• να σχεδιάζουμε την–με κάθε δυνατό τρόπο- αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων που ήταν διαθέσιμοι για τη 
χρηματοδότηση της δράσης μας. 

• να συντονίζουμε, να επιβλέπουμε και να ενισχύουμε με κάθε τρόπο την υλοποίηση των σημαντικών Προγραμμάτων που έχει 
αναλάβει ο Φορέας και τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Να μεριμνούμε για το «αύριο» και την ομαλή συνέχισή τους, όπως για 
παράδειγμα την λειτουργία των Δομών Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών.  

• να οικοδομούμε αρμονικές και αποτελεσματικές σχέσεις με το διοικητικό και επιστημονικό δυναμικό του Φορέα. Στο πλαίσιο 
αυτό, να αναζητούμε τρόπους για μια πιο μόνιμη εργασιακή σχέση με στελέχη του Κ.Ε.Θ.Ι. που προσφέρουν για πολλά χρόνια 
τις υπηρεσίες τους στον φορέα.  

• να μεριμνούμε αποφασιστικά για την στελέχωση και την οργανωτική αναμόρφωση του Κ.Ε.Θ.Ι., τόσο όσον αφορά στην 
πλαισίωση των υλοποιούμενων προγραμμάτων με επιστημονικό και τεχνικό/διοικητικό προσωπικό, όσο και για την 
υποστήριξη της λειτουργίας του ίδιου του Φορέα. 

• να αναζητούμε στρατηγικούς συμμάχους για τους σκοπούς και τη δράση μας, στις πάσης φύσεως γυναικείες συλλογικότητες, 
σε εστίες γνώσης και έρευνας όπως τα πανεπιστήμια, σε θεσμούς εγγύτερους στον πολίτη όπως η Αυτοδιοίκηση. 

• να ενισχύουμε τις διεθνείς συνεργασίες του Κ.Ε.Θ.Ι. στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του.  
• να ενισχύουμε το κύρος και να βελτιώνουμε την εικόνα του Κ.Ε.Θ.Ι. μέσω δημόσιων εκδηλώσεων και δράσεων δημοσιότητας.  
• να αξιοποιούμε στο έπακρο τις δημόσιες δομές ενημέρωσης και επικοινωνίας όπως η ΕΡΤ. 
• να εντάσσουμε στις συναλλαγές μας για τις ανάγκες του Κ.Ε.Θ.Ι. και να στηρίζουμε/ενθαρρύνουμε στην πράξη κοινωνικά και 

συνεταιριστικά εγχειρήματα.  
• να παρέχουμε ερευνητικά εργαλεία και σημαντικές υπηρεσίες που στοχεύουν στην τυπική (νομική και πολιτική) ισότητα των 

μεταναστριών/ών και γυναικών προσφύγων και την εξάλειψη των πολλαπλών (και έμφυλων) διακρίσεων και της βίας στον 
πληθυσμό αυτό. 

• να υλοποιούμε Προγράμματα και Έρευνες που άπτονται στην κοινωνική και νομική ισότητα για την LGBTQI+ κοινότητα, ως 
διακριτό πεδίο παρέμβασης και πρωτοβουλιών για μια σύγχρονη και δημοκρατική αντιμετώπισή της. 

 
Με βάση τα παραπάνω, σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ατενίζουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον του Κ.Ε.Θ.Ι., έχοντας 
την πεποίθηση ότι το 2017 θα μας πάει συλλογικά ένα ακόμη βήμα παραπέρα, στην προσπάθεια να καταστήσουμε τον Φορέα μία 
σύγχρονη και χρήσιμη για την ισότητα των φύλων δημόσια κοινωνική δομή.  

Σεπτέμβριος 2017 
Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου 
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Εισαγωγή 

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) είναι Ν.Π.Ι.Δ. που ιδρύθηκε το 1994, λειτουργεί κεντρικά στην Αθήνα και 
εποπτεύεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 65/2011 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/27.06.2011), από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Σύμφωνα με το καταστατικό του, έχει ως κύριο σκοπό την πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών και μελετών, καθώς και την 
υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων δράσης για θέματα ισότητας των φύλων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του 2015 περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ερευνών για Θέματα 
Ισότητας, το Κ.Ε.Θ.Ι. διοικείται από το νέο του 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο την Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου. Έπειτα από 
παραιτήσεις μελών του Δ.Σ. τον Οκτώβριο του 2016 και τον Ιούνιο του 2017 και τις αντικαταστάσεις που έγιναν βάσει των Υπουργικών 
Αποφάσεων υπ’ αρ. 37745/23.11.2016 – ΦΕΚ 648/ΥΟΔΔ/30.11.2016 και υπ’ αρ. 24991/21.07.2017 – ΦΕΚ 375/Υ.Ο.Δ.Δ./28.07.2017, 
το Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. σήμερα αποτελείται από τους/τις Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου (Πρόεδρο), Αλέξανδρο Δεληστάθη (Αντιπρόεδρο), 
Βασίλη Θεοδώρου, Νέλλη Παλαμίτη και Άννα Παραγυιού (Μέλη). Το Κ.Ε.Θ.Ι. κατά την 31-12-2016 απασχολούσε 7 εργαζόμενους 
αορίστου χρόνου και 46 εργαζόμενους ορισμένου χρόνου. Βασική αρχή που διέπει μέχρι σήμερα την λειτουργία του, αποτελεί η διαρκής 
ενίσχυση της εργασιακής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα λειτουργιών του Φορέα. Το Κ.Ε.Θ.Ι ασκεί τις δραστηριότητες του με τρόπο που 
εξασφαλίζει αφενός την προστασία του περιβάλλοντος, αφετέρου δε, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του. 

Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. για το έτος 2016 αναπτύσσεται με βάση δύο μεγάλες διακριτές ενότητες, την 
Οικονομική/Διοικητική και εκείνη της Υλοποίησης Προγραμμάτων και Δράσεων του Φορέα. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις έχουν 
αυτόνομα την ιδιαίτερη αξία τους η καθεμία όσον αφορά στην πληροφορία που παρέχουν, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν 
συμπληρωματικά παρέχοντας πληρέστερη εικόνα για τα πεπραγμένα του Κ.Ε.Θ.Ι. και της Διοίκησής του το 2016. 
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Σκέλος Οικονομικό - Διοικητικό 
1. Οικονομικός Απολογισμός 

A. ΕΣΟΔΑ  
           Κατά την διάρκεια του 2016 τα έσοδα διαμορφώθηκαν ως εξής :  

 - Από Τακτική Επιχορήγηση  

  
410.000,00 

        - Από Πιστωτικούς Τόκους του Λογαριασμού Όψεως - Τραπεζα Αττικής Νο 83056134 

 

608,45 

        - Από Κοινοτικά Προγράμματα 

  
1.273.825,22 

 
  

  
 - Από Λοιπά συνήθη έσοδα  

  
74,20 

        Αναλυτικά: 
   

       1.  Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας - ΥΠΟΕΡΓΟ 1  

 
 

84.335,81 

      2.  Καταπολέμηση Σεξισμού &Διακρίσεων σε Θέματα Ταυτότητας Φύλου  

 

19.496,88 

      3.  Στελέχωση &Λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων - ΠΕΠ 

 

 

960.288,74 

3.1 Συμβ. Κέντρα Αθήνας και 
Πειραιά  

  
195.593,56 

 

3.2 Συμβ. Κέντρο 
Λαμίας 

   
54.690,33 

 

3.3 Συμβ. Κέντρο 
Λάρισας 

   
75.598,68 

 

3.4 Συμβουλευτικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης 

  
109.929,13 

 

3.5 Συμβουλευτικό Κέντρο 
Κομοτηνής 

  
71.462,74 

 

3.6 Συμβ. Κέντρο  
Κέρκυρας 

   
43.662,22 

 

3.7 Συμβουλευτικό Κέντρο 
Ιωαννίνων 

  
84.117,50 

 

3.8 Συμβ. Κέντρο 
Πάτρας 

   
72.126,39 

 

3.9 Συμβ. Κέντρο 
Τρίπολης 

   
66.606,77 

 

3.10 Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης 

 

77.892,25 

 

3.11 Συμβ. Κέντρο Σύρου (Νότιο 
Αιγαίο) 

  
49.895,24 

 

3.12 Συμβ. Κέντρο Μυτιλήνης 
(Βόρειο Αιγαίο) 

  
58.713,93 

        4. Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ-ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  

 

106.592,87 

       5. Συνέχιση της Λειτουργίας του ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  

 

42.994,03 

       6. Στελέχωση και Λειτουργία των ΣΥΜΒ. ΚΕΝΤΡΩΝ (Δαπάνες ολοκλήρωσης Έργου)  

 

60.116,89 

       
        ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.684.507,87 
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Β. ΕΞΟΔΑ 
           Κατά την διάρκεια του 2016 τα έξοδα διαμορφώθηκαν ως εξής :  

 

 

Ι.  Τακτικού Προϋπολογισμού  

 
394.025,85 

        --Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 

  α. Τακτικές αποδοχές 

149.794,39 

  
119.849,55 

β. Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α 

  
29.944,84 

        - Αμοιβές Τρίτων 

  α. Αμοιβές δικηγόρων  και λοιπών ελεύθερων 

96.091,34 

 

8.523,75 

Β. Αμοιβές & έξοδα ελεγκτών 

  
7.130,00 

δ. Αμοιβές λοιπών ελευθέρων  

  
14.430,00 

ε. Αποζημιώσεις μελών Δ.Σ 

  
23.400,00 

στ .Μελέτες-έρευνες 

  
42.607,59 

        - Παροχές Τρίτων 

  α. Έξοδα τηλεπικοινωνιών-ΟΤΕ 

104.233,82 

  
3.645,08 

β. Ταχυδρομικά έξοδα 

  
2.388,28 

γ. Ενοίκια 

   
 

67.399,68 

  
 -Χαριλάου Τρικούπη 

 

60.000,00 

 

   
 - Απόλλωνος 

 

7.399,68 

 ε. Επισκευές & Συντηρήσεις 

  
 

11.295,50 

  
– Επισκευές κτιρίων -εγκαταστάσεων  6.762,91 

 

   
– Επισκευές-Συντηρ. Λοιπού εξοπλισμού 4.532,59 

 στ. Έξοδα καθαριότητας 

  
4.241,90 

ζ. Ασφάλιστρα 

  
1.464,40 

η. Λοιπές παροχές τρίτων 

  
13.798,98 

       - Φόροι – Τέλη 

  α. Φόρος τόκων καταθέσεων 

2.633,09 

  
91,27 

β. Χαρτόσημο Μισθωμάτων 

  
2.426,40 

γ. Προσαυξήσεις-Πρόστιμα    
  

115,42 

        - Διάφορα Έξοδα 

  α. Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού 

34.623,82 

  
1.996,09 

β. Έξοδα ταξιδίων εξωτερικού 

  
3.989,46 

γ. Προβολή - Δημοσιότητα 

  
22.290,40 

δ. Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων  

  
1.349,72 

ε. Γραφική ύλη και λοιπά υλικά  

  
1.189,31 

στ. Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως 

  
1.624,56 

ζ. Διάφορα έξοδα 

  
2.184,28 

        - Φόροι Τόκων - Τραπεζικά Έξοδα 

  α. Προμήθειες τραπεζών 

284,38 

  
284,38 

       - Έξοδα προηγουμένων χρήσεων -μη επιλέξιμες δαπάνες    
 

1.766,01 

       - Έξοδα προβλέψεων (Πρόλεψη τόκων κεφαλαίου επίδικης υπόθεσης)   

 

4.599,00 
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 ΙΙ. Κοινοτικών Προγραμμάτων 

   
1.273.825,22 

Αναλυτικά : 

   1.  ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Εθνικής Εμβέλειας - ΥΠΟΕΡΓΟ 1   

 

84.335,81 

      2.  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΣΕΞΙΣΜΟΥ και ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ σε θέματα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ  

 

19.496,88 

      3. Στελέχωση και Λειτουργία των ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΠΕΠ  

 

960.288,74 

3.1 Συμβ. Κέντρα Αθήνας και Πειραιά  

 

195.593,56 

 

3.2 Συμβ. Κέντρο 
Λαμίας 

  
54.690,33 

 

3.3 Συμβ. Κέντρο 
Λάρισας 

  
75.598,68 

 

3.4 Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

 

109.929,13 

 

3.5 Συμβουλευτικό Κέντρο Κομοτηνής 

 

71.462,74 

 

3.6 Συμβ. Κέντρο  
Κέρκυρας 

  
43.662,22 

 

3.7 Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων 

 

84.117,50 

 

3.8 Συμβ. Κέντρο 
Πάτρας 

  
72.126,39 

 

3.9 Συμβ. Κέντρο 
Τρίπολης 

  
66.606,77 

 

3.10 Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης 

 

77.892,25 

 

3.11 Συμβ. Κέντρο Σύρου (Νότιο Αιγαίο) 

 

49.895,24 

 

3.12 Συμβ. Κέντρο Μυτιλήνης(Βόρειο Αιγαίο) 

 

58.713,93 

       4. Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ-ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  

 

106.592,87 

      5.  Συνέχιση Λειτουργίας του ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  

 

42.994,03 

      6. Στελέχωση και Λειτουργία των ΣΥΜΒ. ΚΕΝΤΡΩΝ (Δαπάνες Ολοκλήρωσης Έργου)  

 

60.116,89 

      
       ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ     1.667.851,07 

       ΕΣΟΔΑ 2016 

  
1.684.507,87 

ΕΞΟΔΑ 2016 
  

1.667.851,07 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ  2016 

  
16.656,80 

       ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΩΣ 31/12/2016 

  
666.792,05 

       ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Κ.Ε.Θ.Ι.     683.448,85 
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2. Αριθμοδείκτες Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 

Τα έσοδα του Κ.Ε.Θ.Ι προέρχονται εξολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ο Φορέας δεν 
εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών, κίνδυνο εύλογης αξίας, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο αγοράς που εξαρτάται από τρίτους. 

2.1 Δείκτης Γενικής ρευστότητας 

Ο δείκτης αποτυπώνει το περίσσευμα των ρευστών κεφαλαίων, πάνω από τις τρέχουσες υποχρεώσεις.  

 2016 2015 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις: 2,28 5,54 

 

Το Κ.Ε.Θ.Ι. από το 1994 έως σήμερα κατάφερε, μέσω ορθής διαχείρισης να διαμορφώσει ένα σημαντικό ποσό ιδίων κεφαλαίων το οποίο 

αναλύεται ως ακολούθως : 

Διαμόρφωση  Αποθεματικού  

Πλεόνασμα χρήσεων 1994-2004 
 

810.462,69 
 Έλλειμμα χρήσεως 2005  

 
-252.146,67 

 Έλλειμμα χρήσεως 2006           
 

-137.683,73 
 Διαμόρφωση: 

  
420.632,29 

Πλεόνασμα χρήσεως 2007 
 

215.889,25 
 Πλεόνασμα χρήσεως 2008  

 
22.037,93 

 Διαμόρφωση: 
  

658.559,47 
Έλλειμμα χρήσεως 2009           

 
-357.861,53 

 Διαμόρφωση:  
  

300.697,94 
Πλεόνασμα χρήσεως 2010 

 
12.738,19 

 Πλεόνασμα χρήσεως 2011 
 

11.170,11 
 Πλεόνασμα χρήσεως 2012 

 
412,3 

 Πλεόνασμα χρήσεως 2013 
 

171.912,17 
 Πλεόνασμα χρήσεως 2014 

 
74.198,07 

 Πλεόνασμα χρήσεως 2015 
 

95.663,27 
 Πλεόνασμα χρήσεως 2016 

 
16.656,80 

     Σύνολο 31-12-2016     683.448,85 
 

Από τα παραπάνω συνάγεται η δυνατότητα του Φορέα να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις του, ακόμη και σε περίπτωση μη 

έγκαιρης καταβολής χρηματοδοτήσεων είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που είναι 

οι κύριες πηγές εισροών. 

 

2.2 Δείκτης Μετρητών 

Ο δείκτης μετρητών αποτυπώνει την καλή χρηματοοικονομική κατάσταση του Κ.Ε.Θ.Ι. 

 
2016 2015 

Μετρητά/ Κυκλοφορούν Ενεργητικό  92% 88% 
 

Επιπλέον τα Διαθέσιμα μετρητά υπερκαλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και το αποθεματικό του Κ.Ε.Θ.Ι.  
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3. Οργανωτική Ανασυγκρότηση του Κ.Ε.Θ.Ι. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016 και με βάση τον στόχο του Σχεδίου Δράσης του Κ.Ε.Θ.Ι. για το έτος αυτό, συνεχίστηκε σε επίπεδο 
Διοικητικού Συμβουλίου και Διοικητικών Υπηρεσιών η συζήτηση για τον ανασχεδιασμό του Οργανογράμματος του Φορέα προκειμένου 
να ανταποκρίνεται πληρέστερα και αποτελεσματικότερα στη χρηματοδότηση, στα Προγράμματα και τις δράσεις του, καθώς και τις 
προοπτικές ανάπτυξης και στελέχωσης που επιδιώκει το Δ.Σ. για να υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή. Προτεραιότητα αποτέλεσε η 
στελέχωση των υποστελεχωμένων ή ανενεργών τμημάτων με σκοπό τη συνολική μετάβαση σε ένα λειτουργικό σχήμα που θα 
συνάδει με την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό του φυσικού αντικειμένου του ΚΕΘΙ, τη φύση των νέων προγραμμάτων 
και των διευρυμένων στόχων της διοίκησης του  Φορέα. Συγκεκριμένα: 

I. Με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. (αρ. πρωτ. ΔΣ/353/1) πάρθηκαν στις 22-2-2016 μέτρα για την κάλυψη των απαιτήσεων και την 
ενίσχυση της Διαχειριστικής Ικανότητας του Φορέα, ως προς τις Διοικητικές, Επιχειρησιακές και Χρηματοοικονομικές του 
δυνατότητες για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020: 
α) επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για Συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΔΙΑΔΙ). 
β) επικαιροποίηση του Οικονομικού Κανονισμού του  Φορέα με βάση τις αλλαγές της νομοθεσίας (εφαρμογή ΚΗΜΔΗΣ – 
ΕΣΗΔΗΣ, νέος νόμος ανάθεσης συμβάσεων, ΚΥΑ πληρωμών ΠΔΕ κλπ).  
γ) ορισμός Προϊσταμένου/-νης (ή αναπληρωτή/ώτριας) του Τμήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κ.Ε.Θ.Ι. ως κύρια υπηρεσία 
που αναλαμβάνει την ανάθεση και παρακολούθηση των νομικών δεσμεύσεων ήτοι τις αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα. 
 

II. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 το Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι., με την αρωγή νομικού συμβούλου, εκπόνησε και υπέβαλε προς το αρμόδιο 
επιβλέπον Υπουργείο (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.) σχετική γνωμοδότηση μέσω ενός σχεδίου πρότασης για την οργανωτική ανασυγκρότηση 
του Φορέα. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, με βάση το υπ’αριθμ. πρωτ. ΔΙΟΜ/Φ20/οικ.2016/22-04-2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης 
Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με 
θέμα: «Παρατηρήσεις επί της γνωμοδότησης του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. για την επικαιροποίηση και τον ανασχεδιασμό του Κ.Ε.Θ.Ι. – 
Τροποποίηση των ΥΑ 803/1994 και 219/195 κατάργηση της ΥΑ 963/1995», κατατέθηκαν στο Δ.Σ. οι παρατηρήσεις των Υπηρεσιών 
του Υπουργείου επί της γνωμοδότησης του Κ.Ε.Θ.Ι. Το Δ.Σ. με απόφασή του στις 16-5-2016 (αρ. πρωτ. ΔΣ/359/26) αποδέχτηκε και 
ενέκρινε τις παρατηρήσεις αυτές, ενώ επιφυλάχτηκε για τις περαιτέρω ενέργειές του. Έκτοτε η συζήτηση για το σημαντικό αυτό 
εγχείρημα συνεχίστηκε σε επίπεδο Δ.Σ. και Διοικητικών Υπηρεσιών του Κ.Ε.Θ.Ι. και σήμερα ο Φορέας έχει πλέον ολοκληρώσει τη 
διαδικασία αυτή και έχει καταθέσει στον Υπουργό Εσωτερικών μια συνολική και ολοκληρωμένη πρόταση ουσιαστικής διοικητικής 
αναμόρφωσης.  
 

III. Προκειμένου να επανενεργοποιήσει και στελεχώσει το Νομικό Τμήμα του Κ.Ε.Θ.Ι., στις 12-7-2016 το Δ.Σ. του Φορέα ενέκρινε (αρ. 
πρωτ. ΔΣ/363/3) τη δημόσια Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου στο Κ.Ε.Θ.Ι. με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου 
χρόνου, ενώ όρισε επίσης εκπρόσωπό του για τη συμμετοχή στην αντίστοιχη Επιτροπή Επιλογής που συγκροτήθηκε επιπλέον από 
ένα εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο και τρία (3) μέλη της Διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών. Οι διαδικασίες επιλογής εξελίχτηκαν κανονικά και η Επιτροπή λειτούργησε σε τακτά διαστήματα μέχρι τον Νοέμβριο του 
2016, εξετάζοντας τις 76 αιτήσεις ενδιαφερομένων που είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα. Στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής 
εκτιμήθηκε ότι βάση της διατύπωσης των απαιτουμένων από την Προκήρυξη εγγράφων, η αντίστοιχη ανταπόκριση των 
ενδιαφερομένων δικηγόρων στην κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών απέβη σε σημαντικές αποκλίσεις. Η ομόφωνη 
άποψη της Επιτροπής που καταγράφτηκε στο τελευταίο Πρακτικό Συνεδρίασής της ήταν να παύσει η διαδικασία και να 
επαναπροκηρυχτεί η πλήρωση της θέσης δικηγόρου στο Κ.Ε.Θ.Ι., με όρους που θα αποκλείουν στο μέλλον τέτοιου είδους 
αποκλίσεις στους φακέλους των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Το Κ.Ε.Θ.Ι. με δημόσια ανακοίνωσή του, στις 7-12-2016 κατά την 
367η του Συνεδρίαση (ΑΔΑ: 7ΨΡΩΟΡ9Ζ-Σ6Τ), αποφάσισε να προβεί σε «επαναπροκήρυξη της πλήρωσης μίας (1) θέσης δικηγόρου 
με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία), με τρόπο που θα ορίζονται σαφώς τα απαιτούμενα προς υποβολή δικαιολογητικά για 
την αποφυγή κάθε σχετικής σύγχυσης εκ μέρους των συμμετεχόντων στην διαδικασία». 
 

IV. Το Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. ήδη από το 2015 έκανε τις απαιτούμενες ενέργειες προς τον αρμόδιο Υπουργό και τις Υπηρεσίες του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. για την πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη της Προέδρου και του Δ.Σ. του Φορέα. Στις 30-5-2016 το Δ.Σ. του 
Κ.Ε.Θ.Ι. ενημερώθηκε επίσημα (αρ. πρωτ. ΔΣ/360/28) για την πρόσληψη από 26.05.2016 Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.πρωτ.17864/25-05-2016 – ΑΔΑ: ΩΡΧ0465ΦΘΕ-Ξ1Φ 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
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Σκέλος υλοποίησης Προγραμμάτων και Δράσεων    
Στις σελίδες που ακολουθούν περιγράφονται διεξοδικότερα και τεκμηριωμένα τα προγράμματα και οι δράσεις του Κέντρου Ερευνών 
για Θέματα Ισότητας για το 2016, καθώς και επιμέρους μέριμνες και πεπραγμένα του Διοικητικού του Συμβουλίου που συνέτειναν 
στην υλοποίησή τους. Συγκεκριμένα για το έτος 2016 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν: 

 
• Μελέτες – Έρευνες 

 
I. Στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 – Τομέας Προτεραιότητας: Ακαδημαϊκή 

Έρευνα, το Κ.Ε.Θ.Ι. ως Φορέας Υλοποίησης (Διαχειριστής: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας) έχει ήδη ξεκινήσει την 
υλοποίηση της Πράξης: «Ισότητα των Φύλων στην Απασχόληση: συμφιλιώνοντας την επαγγελματική, την ιδιωτική και την 
οικογενειακή ζωή στις ελληνικές βιομηχανίες». Μεταξύ άλλων η Πράξη περιλάμβανε δύο (2) πρωτογενείς έρευνες (ποιοτική και 
ποσοτική) σε αντιπροσωπευτικό δείγμα γυναικών εργαζομένων στην ελληνική βιομηχανία και εργοδοτών/τριών στην Αττική. 
Αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου ήταν η κατάρτιση προτάσεων πολιτικής προκειμένου να διευκολυνθεί η συμφιλίωση 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για γυναίκες και άνδρες. 
 

II. Στο πλαίσιο της εμπλοκής του Κ.Ε.Θ.Ι. στην υλοποίηση της απόφασης για τη διάθεση των υπηρεσιών και Δομών του Δικτύου για 
την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών στις γυναίκες πρόσφυγες θύματα ή εν δυνάμει δύναμη έμφυλης 
βίας, στις 14-10-2016 με απόφαση του Δ.Σ. (αρ. πρωτ. ΔΣ/366/1Α) ανέθεσε στο Κέντρο Μελετών και Ερευνών «ΔΙΟΤΙΜΑ» την 
εκπόνηση μιας έρευνας με τίτλο «Μελέτη ανίχνευσης αναγκών γυναικών προσφύγων που διαβιούν στις Δομές Φιλοξενίας». Η 
μελέτη στόχευε στην απόκτηση εκ μέρους του Κ.Ε.Θ.Ι. μιας πλήρους και ολοκληρωμένης εικόνας συγκεκριμένων ποσοτικών και 
ποιοτικών στοιχείων που σχετίζονται με την πολλαπλή ευαλωτότητα και τις μορφές έμφυλης βίας που συναντώνται στις 
οργανωμένες δομές μαζικής φιλοξενίας προσφύγων. Η έρευνα διεξήχθη στα χρονικά όρια της εντολής και τα αποτελέσματα θα 
παρουσιαστούν το 2017. 

 
III. Εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου για το δίκτυο δομών κατά της έμφυλης βίας, πολλές φορές κατά το έτος 2016 

απασχόλησε το Δ.Σ. του Φορέα ο σχεδιασμός και η δυνατότητα διενέργειας μιας μεγάλης έκτασης πανελλαδικής έρευνας με τη 
μέθοδο doortodoor, με στόχο την κάλυψη του σημαντικού κενού που υφίσταται σε επίπεδο αποτύπωσης του φαινομένου (η 
τελευταία πανελλαδική έρευνα για τη βία κατά των γυναικών είχε διενεργηθεί από το Κ.Ε.Θ.Ι. το 2003), ενώ ο σχεδιασμός 
περιλάμβανε και την ανάλυση δεδομένων από το σύνολο των Δομών για τη λειτουργία τους μέχρι σήμερα. Με την ευκαιρία αυτής 
της συζήτησης αλλά και άλλων ζητημάτων που άπτονται της ερευνητικής φυσιογνωμίας του Κ.Ε.Θ.Ι., επιδιώχθηκε η συνεργασία με 
τον κρατικό φορέα που δεσπόζει τα τελευταία χρόνια στο πεδίο των κοινωνικών ερευνών, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
(Ε.Κ.Κ.Ε.). Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 27-07-2016 στα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Αθήνα,υπογράφτηκε Προγραμματική 
Συμφωνία μεταξύ του Κ.Ε.Θ.Ι. και του Ε.Κ.Κ.Ε.για την από κοινού υλοποίηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων των δύο οργανισμών.Με τη συμφωνία αυτή, οι δύο ερευνητικοί φορείς, αναγνωρίζοντας την έλλειψη σχετικών 
ερευνών τα τελευταία χρόνια, έθεσαν ψηλά στον κατάλογο των προτεραιοτήτων τους την διενέργεια κλαδικά ή τοπικά εστιασμένων 
αλλά και πανελλαδικών ερευνών για θέματα φύλου, μεταξύ άλλων και για την έμφυλη βία. Τέλος, για τις ανάγκες της σχεδιαζόμενης 
έρευνας, η Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. ήρθαν τον Ιούλιο του 2016 σε επαφή με εμπειρογνώμονες και εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο σχετικών ερευνών και έφεραν στο Δ.Σ. σχετικές ενδεικτικές προτάσεις διενέργειας, μεθοδολογίας και 
οικονομικής προσέγγισης του εγχειρήματος. 
 

IV. Στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης συνεχούς ανάπτυξης πλαισίου καλής συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 
(ΓΓΙΦ), το Κ.Ε.Θ.Ι. συνέβαλε σημαντικά στην μέχρι σήμερα διαδικασία διαβούλευσης και εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) για την περίοδο 2016-2010. Πολύτιμη κρίνεται η συνεισφορά του για την 
σημαντική αυτή μελέτη κατά το έτος 2016, στις εργασίες του Καινοτόμου Εργαστηρίου Διαβούλευσης για το ΕΣΔΙΦ, που σκοπό 
είχε τη διαμόρφωση στόχων και αποτελεσμάτων στο πεδίο της πολιτικής, την ανάδειξη νέων πεδίων παρέμβασης και την αναζήτηση 
συνεργειών με τους αρμόδιους φορείς. Η δε πολύχρονη συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία του φορέα, τον καθιστά σημαντικό 
εργαλείο υλοποίησης του Σχεδίου το επόμενο διάστημα.     

 

• Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

I. Το Κ.Ε.Θ.Ι. συνέχισε κατά το έτος 2016 την λειτουργία και επιστημονική εποπτεία των 14 Συμβουλευτικών Κέντρων της ΓΓΙΦ με 
την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό 
επίπεδο». Καθώς το έργο ολοκληρωνόταν ως προς το φυσικό του αντικείμενο τον Νοέμβριο 2015, ψηφίστηκε τροπολογία για τη 
συνέχιση της λειτουργίας των 14 δομών για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας μέχρι 29/2/2016, έτσι ώστε να υπάρξει ο 
απαραίτητος χρόνος για την ένταξή του στο νέο ΕΣΠΑ, όπως και τελικάεπετεύχθη. 
 

II. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή του ΥΠΕΣ και τη ΓΓΙΦ, το 2016 εντάχθηκε στο νέο ΕΣΠΑ το έργο «Οριζόντιες 
Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Οι παρεμβάσεις του αφορούν σε 
τρία (3) Υποέργα της Πράξης, λειτούργησαν συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στη λειτουργία του πανελλαδικού δικτύου 
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υποστηρικτικών δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες Φιλοξενίας, Τηλεφωνική Γραμμή S.O.S.). Με αυτές, το Κ.Ε.Θ.Ι. σε 
συνεργασία με τη ΓΓΙΦ αναλαμβάνει τον επιστημονικό και διοικητικό συντονισμό όλων των δομών πανελλαδικά, την παροχή 
ψυχολογικής εποπτείας στις/στους συμβούλους των δομών καθώς και τη λειτουργία δωρεάν νομικής βοήθειας προς γυναίκες που 
απευθύνονται στα Συμβουλευτικά Κέντρα.Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, στις 21-9-2016 (αρ. πρωτ. ΔΣ/364/1Α) το Δ.Σ. του 
φορέα ενέκρινε στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 2/2016 - MIS 5000490 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τα αποτελέσματα της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και προσέλαβε ένα (1) άτομο με Σύμβαση Έργου και με αντικείμενο την «Επιστημονική 
εποπτεία του έργου των στελεχών των Δομών και την Παρακολούθηση της δράσης των δομών», ενώ στις 5-10-2016 (αρ. πρωτ. 
38866) εξέδωσε Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συνολικά άλλων πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης 
Έργου με το ίδιο αντικείμενο. 
 

III. Με την ένταξη το 2016 όλων των δομών του Δικτύου στο νέο ΕΣΠΑ μέσω των ΠΕΠ (Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα) 2014-2020των Περιφερειών σε όλη τη χώρα, το Κ.Ε.Θ.Ι. ανέλαβε τον συντονισμό και την υλοποίηση των Πράξεων 
που αφορούν στη συνέχιση λειτουργίας και στελέχωσης των Συμβουλευτικών Κέντρων σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών: 

• Ε.Π. «Αττική  2014-2020» - Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας και Πειραιά 

• Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» - Συμβουλευτικό Κέντρο Μυτιλήνης 

• Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» - Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου  

• Ε.Π. «Ιόνια Νησιά» - Συμβουλευτικό Κέντρο Κέρκυρας  

• Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» - Συμβουλευτικό Κέντρο Κομοτηνής 

• Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» - Συμβουλευτικό Κέντρο Πάτρας  

• Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» - Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων 

• Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

• Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» - Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου 

• Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» - Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας 

• Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020»  - Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης 

• Ε.Π. «Θεσσαλία 2014-2020» - Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας 

Τα παραπάνω προγράμματα λειτουργούν συμπληρωματικά με την Πράξη: «Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας» για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 

 

IV. Από τα μέσα του 2015 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016 το Κ.Ε.Θ.Ι. υλοποίησε την Πράξη «Ισότητα των Φύλων στην 
Απασχόληση: συμφιλιώνοντας την επαγγελματική, την ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή στις ελληνικές βιομηχανίες», που 
εντάσσεται στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 – Τομέας Προτεραιότητας: 
Ακαδημαϊκή Έρευνα. Το Κ.Ε.Θ.Ι. ως Συντονιστής Φορέας Υλοποίησης, με διαχείριση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας και Εταίρους το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου, τον Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και 
Πειραιώς (ΣΒΑΠ) και το Κέντρο Αριστείας του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας (EDDA), υλοποίησε την Πράξη του Έργου, που 
μεταξύ άλλων περιλάμβανε δύο (2) έρευνες όπως περιγράφονται στην ενότητα «Μελέτες – Έρευνες» του παρόντος. Στο πλαίσιο του 
Έργου πραγματοποιήθηκαν Εργαστήρια Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών, με μετάβαση στελεχών και της Προέδρου του Κ.Ε.Θ.Ι. 
στην Ισλανδία τον Ιούνιο του 2016, καθώς και στις 11-7-2016 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σύμπλεγμα Εικόνων 1: Στιγμιότυπο από τις συναντήσεις των στελεχών του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Ισλανδία και η Πρόσκληση για το 
Εργαστήριο Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών στον Πειραιά 
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V. Από τις αρχές του 2016 και μετά τις σχετικές αποφάσεις ένταξης του Έργου και Έγκρισης από την Διαχειριστική Υπηρεσία, το Δ.Σ. 
του Κ.Ε.Θ.Ι. αποφάσισε την υλοποίηση της Πράξης «Πρόληψη και Καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα 
ταυτότητας φύλου»με κωδικό ΟΠΣ MIS:5000536 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου 
Τομέα 2014-2020». Η υλοποίηση της Πράξης που ξεκίνησε από τα μέσα του 2016 συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ενώ περιλαμβάνει 
αφενός την ερευνητική προσέγγιση του ζητήματος του σεξισμού και των ταυτοτήτων φύλου στον δημόσιο λόγο, με την διεξαγωγή 
ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας με τίτλο: «Έρευνα σε θέματα διακρίσεων ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού», 
και αφετέρου την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και επιμορφωτικών παρεμβάσεων σε στελέχη και προσωπικό σχετικών φορέων 
για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Για τις ανάγκες του Έργου, το Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. αποφάσισε και εξέδωσε στις 5-10-2016 με 
αρ. πρωτ. 38865 δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Το Κ.Ε.Θ.Ι. ως εταίρος συμμετέχει στην υλοποίηση του Προγράμματος με τίτλο: «ARIADNE: Developing and supporting multi-
sectoral police reporting procedures to prevent and respond to domestic violence against women», στο οποίο Συντονιστής 
Φορέας είναι το ΚΕΜΕΑ και λοιποί εταίροι: ΕΚΚΑ, Δήμος Αθηναίων, C.M.T. PROOPTIKI CONSULTING MANAGEMENT 
TRAINING EPE (CMT), Severe and Enduring Mental Disorder Research Association (ANAKTISI). Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 
15-12-2016, θα έχει διάρκεια 24 μήνες και αποβλέπει στην ενίσχυση του ρόλου και τη συμβολή της αστυνομίας σε θέματα 
ενδοοικογενειακής βίας. Το Κ.Ε.Θ.Ι. αναλαμβάνει την ευθύνη υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 1.  "Development of a multi-
sectoral approach on police reporting procedure and supporting mechanisms for women victims of domestic violence", 
τηχαρτογράφησητουυπάρχοντοςεθνικούκαιευρωπαϊκούνομικούπλαισίουγιατηναντιμετώπισητηςενδοοικογενειακήςβίαςκατάτωνγυναι
κώνκαιτησυμμετοχήστηνπαρακολούθησητηςπιλοτικήςεφαρμογής (Πακέτο Εργασίας 3.). 
 

VII. Στις 1-12-2016 τοΚ.Ε.Θ.Ι. ως Συντονιστής Φορέας ξεκίνησε να υλοποιεί το έργο: «BUILDINGASAFETY NET FOR  MIGRANT 
AND REFUGEE WOMEN» στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής πρότασης «Joint Justice & Daphne call» - Actions grants to 
support national or transnational projects to enhance the rights of victims of crime/victims of violence- JUST/2015/SPOB/AG/VICT. 
Στο έργο Εταίροι είναι οι: ΓΓΙΦ, ΔΙΟΤΙΜΑ, SURT (Spain), και DIFERENZA DONNA (Italy), ενώ στόχοι είναι η εξασφάλιση 
εύκολης πρόσβασης των θυμάτων έμφυλης βίας (GBV), ιδίως μεταναστριών και γυναικών προσφύγων σε συγκεκριμένες 
υποστηρικτικές υπηρεσίες και στη λήψη κατάλληλης βοήθειας, η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών στο πεδίο για τον εντοπισμό 
των θυμάτων και την παραπομπή τους στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και τέλος, η ενδυνάμωση και η ενημέρωση των ίδιων των 
μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων για να διεκδικούν τα δικαιώματα τους. Το 2016 έγινε η ενημέρωση των Εταίρων και 
καταρτίστηκε η Προγραμματική Συμφωνία που τελικά υπογράφτηκε τον Μάρτιο του 2017. Τον Ιανουάριο του 2017 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στελεχών του Κ.Ε.Θ.Ι. στις Βρυξέλλες για τις ανάγκες του Έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι 
σήμερα. 

 
• Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ίδιους πόρους του Κράτους 

Όσον αφορά στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» - Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης, λόγω των καθυστερήσεων που 
παρατηρήθηκαν σε επίπεδο ένταξης του Έργου στο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014−2020 από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και 
προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η λειτουργία των δομών για την Πρόληψη και της Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών στην 
περιοχή, επιλέχτηκε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. η νομοθετική παρέμβαση για τη λύση του προβλήματος μέσω παράτασης 
του απαιτούμενου για την ένταξη χρόνου. Αυτό επιτεύχθηκε με Τροπολογία (άρθρο 75) επί του ν. 4386/16 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα 
και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 83/11-5-2016. Με βάση την Τροπολογία, η ισχύς της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 
72 του ν. 4342/2015 (Α΄143), ως προς το μέρος που αφορά το Συμβουλευτικό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τον Ξενώνα Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας των 

Σύμπλεγμα Εικόνων 2: Υλικό από τις δράσεις και τα παραδοτέα του Έργου  
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δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016. Στο πλαίσιο αυτό και μέχρι την ένταξη της 
Πράξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, η χρηματοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως της μισθοδοσίας του 
απασχολούμενου προσωπικού θα καλύπτεται από πιστώσεις: α) του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, β) πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, οι οποίοι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, που αποδίδονται απευθείας στους δήμους που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας, βάσει 
απολογιστικών στοιχείων.  

 
• Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κ.Ε.Θ.Ι. 

 
I. Το Κ.Ε.Θ.Ι. ολοκλήρωσε ως Φορέας Υλοποίησης/Τελικός Δικαιούχος μέσα στο 2015 με επιτυχία το έργο: «Ενθάρρυνση και 

υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο 
πολιτικής», στο πλαίσιο του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».Το Έργο είχε στόχο την υποστήριξη των αιρετών και των 
υποψηφίων γυναικών, προκειμένου να διευρυνθεί η συμμετοχή τους σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και να ενισχυθεί η εκπροσώπησή 
τους στους πολιτικούς θεσμούς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Επικεντρώνοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του φορέα και 
ανταποκρινόμενο στα αιτήματα που διατυπώθηκαν από συμμετέχουσες κατά την πραγματοποίηση των προηγούμενων 
επιμορφωτικών σεμιναρίων, το Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. αποφάσισε να συνεχίσει τις αποκεντρωμένες επιμορφωτικές δράσεις και σε άλλες 
πόλεις της χώρας, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τη δράση με τίτλο «Αποκεντρωμένες Δράσεις για την ευαισθητοποίηση 
αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας και φύλου σε όλη την χώρα». Το Έργο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση 
από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΚΕΘΙ και στο έτος 2016 αφορούσε σε πέντε (5)επιμορφωτικές δράσεις στην Καρδίτσα(19-3-
2016), στα Χανιά (16-4-2016), στην Ερμούπολη Σύρου (20-5-2016), στη Φλώρινα (13-6-2016) και στο Κιλκίς (11-11-2016). Η 
δράση συνεχίστηκε και το 2017, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν από την ιστοσελίδα του 
Έργου:www.gynaikes-politiki.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμπλεγμα Εικόνων 3: Ενδεικτικές φωτογραφίες από τα κατά 
                                           τόπους Σεμινάρια 
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II. Ο στόχος του Σχεδίου Δράσης του Κ.Ε.Θ.Ι. για το 2016 για επανέναρξη και ενίσχυση της δράσης Συμβουλευτικής προς γυναίκες, 
γυναικείες οργανώσεις και συνεταιρισμούς, υλοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016 με αξιοποίηση του υπάρχοντος 
προσωπικού του φορέα και σε επίπεδο Συμβουλευτικών Κέντρων. Η δε ψήφιση του νέου Νόμου 4430/2016 για την «Κοινωνική και 
Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» προσδίδει νέες διαστάσεις στο πεδίο και ανοίγει 
ευνοϊκές προοπτικές, που το Κ.Ε.Θ.Ι. σχεδιάζει να εντάξει στην δράση του για να την ενισχύσει. 

 
III. Στο πλαίσιο των έργων: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 

καταπολέμηση της βίας.», «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέμηση της βίας.», «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών του ΕΚΚΑ προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της 
βίας.», «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών», αποφασίστηκε να 
διατίθενται και στις γυναίκες πρόσφυγες, θύματα ή εν δυνάμει θύματα βίας και στα παιδιά τους καθώς και σε γυναίκες πρόσφυγες 
αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, οι δομές για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας με ταυτόχρονη δυνατότητα παροχής 
φιλοξενίας και υπηρεσιών άμεσης ανάγκης. Για το λόγο αυτό, μέσα στο 2016 επιχειρήθηκε η υιοθέτηση κοινού πλαισίου 
διαδικασιών εντοπισμού, παραπομπής και φιλοξενίας αλλά και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και δράσεων στις γυναίκες 
αυτές. Στο ίδιο πλαίσιο συστάθηκε Ομάδα Συντονισμού του έργου (ΟΔΕ) που εξυπηρετεί τους παραπάνω στόχους με τη συμμετοχή 
του Κ.Ε.Θ.Ι. Το Κ.Ε.Θ.Ι. ανέλαβε με πόρους από τον τακτικό του προϋπολογισμό τη«Δημιουργία, Λειτουργία και Συντονισμό 
Δικτύου μεταφραστών/τριών - διαπολιτισμικών μεσολαβητών/τριών», συστήνοντας αντίστοιχες ομάδες στις περιοχές της 
Αττικής, της Κ. Μακεδονίας και των νησιών του Α. Αιγαίου, για κάθε απαιτούμενη διαμεσολάβηση μεταξύ της ομάδας στόχου και 
των δομών παροχής υπηρεσιών. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού εξέδωσε τον Αύγουστο του 2016 από κοινού με τη Γενική 
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων δημόσια σχετική ανακοίνωση, που παρουσίαζε την απόφαση και καλούσε σε εκδήλωση 
ενδιαφέροντος από διερμηνείς-διαμεσολαβητές/τριες. Στο τελευταίο δίμηνο του 2016 το Κ.Ε.Θ.Ι. λειτούργησε πιλοτικά 2 ομάδες 
μεταφραστών/τριών-διαπολιτισμικών μεσολαβητών/τριών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ η επιχείρηση σύστασης αντίστοιχης 
ομάδας στη Λέσβο απέβη άκαρπη. Στις 14-10-2016 το Κ.Ε.Θ.Ι. με απόφαση του Δ.Σ. (αρ. πρωτ. ΔΣ/366/3.2.) προέβη σε σύναψη 
Σύμβασης για τη θέση του Συντονιστή της Ομάδας Διερμηνέων-Μεσολαβητών/τριών, ενώ με απόφαση του Δ.Σ. στις 12-12-2016 
(αρ. πρωτ. ΔΣ/367/15) εγκρίθηκαν οι συμβάσεις των εργαζομένων στο Πρόγραμμα. Το Έργο συνεχίζεται το 2017 και αναζητούνται 
οι καλύτεροι δυνατοί όροι συνέχισης και χρηματοδότησης. 
 
• Άλλες δράσεις 

I. Στο πλαίσιο της ανάληψης της πάγιας υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής του Κ.Ε.Θ.Ι. από την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Πρίζα», 
ανατέθηκε στις αρχές του 2016 στην Συνεταιριστική Επιχείρηση η κατασκευή νέας Ιστοσελίδας του Φορέα.  Μετά την πιλοτική 
λειτουργία και την τελική αναμόρφωση, η νέα Ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι. λειτούργησε κανονικά από τον Μάιο του 2016 και έκτοτε 
ενημερώνεται συνεχώς και συμπληρώνονται οι δυνατότητες και τα διακριτά της πεδία. Η Ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι. (www.kethi.g) 
λειτουργεί ως βασικό εργαλείο ενημέρωσης και επικοινωνίας, αλλά και ανάδειξης του έργου και των δράσεων του Φορέα. 

 

II. Με βάση τον Ν.4356/2015 (ΦΕΚ 181/Α’/24-12-2015), μεταξύ των φορέων που συγκρότησαν το νεοσύστατο «Εθνικό Συμβούλιο 
κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας», συγκαταλέγεται και το Κ.Ε.Θ.Ι. Ο Φορέας συμμετέχει ενεργά με εκπρόσωπό του 
στο ΕΣΡΜ ως τακτικό μέλος του, με ιδιαίτερη μέριμνα τα ζητήματα που άπτονται στην οπτική του φύλου. Τον Απρίλιο του 2016, σε 
έναν ιστορικά φορτισμένο μαρτυρικό τόπο, στα παλιά κρατητήρια ΕΑΤ-ΕΣΑ, πραγματοποιήθηκε η επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση 
του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας με συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Π. 
Παυλόπουλου, στην οποία το Κ.Ε.Θ.Ι. εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο του Δ.Σ. Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου. Τον Δεκέμβριο του 
2016 και για διάστημα πέντε (5) μηνών, αναμεταδόθηκε από δημόσια και ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, 
αλλά και άλλα ηλεκτρονικά μέσα και κανάλια τοπικά, το οπτικοακουστικό σποτ, που χαρακτηρισμένο από το ΕΣΡ ως «Κοινωνικό 
Μήνυμα» επιδιώκει να συμβάλλει στην ομαλή ένταξη των προσφυγόπουλων στη δημόσια εκπαίδευση. Το σποτ χρηματοδοτήθηκε 
και υπογράφεται από το Κ.Ε.Θ.Ι., στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ΕΣΡΜ, ενώ προκειμένου να εγκριθεί και παραληφθεί από 
την εταιρεία παραγωγής συγκροτήθηκε από το Δ.Σ. στις 12-12-2016 Επιτροπή Παραλαβής του υλικού (αρ. πρωτ. ΔΣ/367/18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.  Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την επίσημη εκδήλωση έναρξης της  
                    λειτουργίας του Ε.Σ.Ρ.Μ.   
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III. Το ΚΕΘΙ, στο πλαίσιο της παγιωμένης στο Δ.Σ. του αντίληψης για την ουσιαστική στήριξη ενός διαφορετικού εργασιακού 
παραδείγματος όπως είναι και οι κοινωνικές-συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αλλά και αξιολογώντας ως επιτυχημένη την συνεργασία 
του με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. που ανέλαβε τις υπηρεσίες Πληροφορικής του Φορέα, ανέθεσε έπειτα από σχετική έρευνα αγοράς το Έργο 
της καθαριότητας των γραφείων του και των γραφείων των Συμβουλευτικών Κέντρων Αθήνας και Πειραιά, στην 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Νέοι Ορίζοντες». Συγκεκριμένα, στις 23-9-2016 με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. ανατέθηκε στην παραπάνω 
κοινωνική επιχείρηση η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων του Κ.Ε.Θ.Ι. (αρ. πρωτ. ΔΣ/365/05), του Συμβουλευτικού 
Κέντρου Αθήνας – Πολύκεντρο (αρ. πρωτ. ΔΣ/365/06) και του Συμβουλευτικού Κέντρου Πειραιά (αρ. πρωτ. ΔΣ/365/07), ενώ το 
Γραφείο Τύπου του Κ.Ε.Θ.Ι. εξέδωσε στις 5-10-2016 σχετική ανακοίνωση. 

 
IV. Τον Φεβρουάριο του 2016 το ΕΚΔΔΑ ανακοίνωσε τη διοργάνωση τεσσάρων (4) ημερίδων ευαισθητοποίησης στελεχών και 

εκπαιδευτικών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα διακρίσεων και ισότητας των φύλων, οι οποίες 
επρόκειτο να διεξαχθούν στην Λαμία (04/03), στην Πάτρα (23/03), στο Ηράκλειο (15/04) και στην Αθήνα (20/04). Οι δράσεις 
υλοποιήθηκαν από το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ στο πλαίσιο πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας 
(ΚΕΘΙ). Το πρόγραμμα δράσης για το 2016, ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης, και οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων, Ιφιγένεια Καμτσίδου και Μαρία Γκασούκα 
(Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αντίστοιχα, του ΕΚΔΔΑ) Φωτεινή Κούβελα (Γ.Γ.Ι.Φ.) και Ειρήνη Αγαθοπούλου (Πρόεδρος Κ.Ε.Θ.Ι.). 
Εκτός από τις ημερίδες ευαισθητοποίησης το πρόγραμμα δράσης περιλάμβανε και προγράμματα επιμόρφωσης για τους/τις 
εκπαιδευτικούς της τάξης, τα οποία υλοποιήθηκαν στη Λάρισα (19/2), την Τρίπολη (4/3), την Κοζάνη (4/3), τη Θεσσαλονίκη (11/3), 
τα Ιωάννινα (18/3), τη Χίο (14/4) και την Αθήνα (12/2, 4/3, 18/3 και 1/4).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των ΜΜΕ στη διαμόρφωση των απόψεων, στάσεων και προκαταλήψεων της κοινωνίας για 
τους έμφυλους ρόλους, το Κ.Ε.Θ.Ι. επεδίωξε τη στρατηγική συνεργασία με αρμόδιους φορείς στην κατεύθυνση σχεδιασμού 
ενεργειών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την άρση των στερεοτύπων στα ΜΜΕ, την καταγραφή προτάσεων και την 
πραγματοποίηση θεσμικών παρεμβάσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της αναπαραγωγής σεξιστικών μηνυμάτων και 
τέλος την προστασία του σεβασμού της αξιοπρέπειας του ατόμου ανεξαρτήτως φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Στο 
πλαίσιο αυτό και σε θερμό κλίμα υπεγράφη την Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του Κ.Ε.Θ.Ι. από τους επικεφαλής των δύο φορέων, τον Γενικό Γραμματέα 
Ενημέρωσης και ΕπικοινωνίαςΕλευθέριοΚρέτσοκαι την Πρόεδρο του Δ.Σ. του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας Ειρήνη – 
Ελένη Αγαθοπούλου. Με τον τρόπο αυτό οι δύο φορείς φιλοδοξούν και δεσμεύονται για την από κοινού διοργάνωση ενεργειών 
δημοσιότητας για την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών στο πεδίο των ΜΜΕ, καθώς και του ευρύτερου κοινού σε θέματα 
πρόληψης και αντιμετώπισης σεξιστικών συμπεριφορών, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασίας για τη διοργάνωση 
επιμορφωτικών δράσεων από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας για το θεματικό πεδίο «Φύλο και ΜΜΕ». Στο ίδιο πλαίσιο, 
στις 7-3-2016 για να τιμήσει την 8η Μαρτίου 2016 Παγκόσμια Ημέρα για την Γυναίκα, η Γ.Γ.Ε.Ε σε συνεργασία με το Κ.Ε.Θ.Ι. και 
την Γ.Γ.Ι.Φ. διοργάνωσαν δημόσια εκδήλωση με θέμα: «Η γυναίκα στη μάχη της ενημέρωσης», στην οποία συμμετείχε η Πρόεδρος 
του Κ.Ε.Θ.Ι. με χαιρετισμό από το βήμα της εκδήλωσης.   

Εικόνα 5:  Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την κοινή συνέντευξη Τύπου 
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VI. Σημαντική εκτιμάται η συμβολή του Κ.Ε.Θ.Ι. στη διαδικασία διαβούλευσης και κατάρτισης του νέου «Σχεδίου Νόμου για την 
Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων», που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων τον Απρίλιο του 2016. 
Το νομοσχέδιο ανταποκρίνεται στις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας θεσπίζοντας ένα πλέγμα διατάξεων που 
εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της ισότητας στην πράξη. Στο πλαίσιο αυτό, στις 24-3-2016 το Κ.Ε.Θ.Ι. ανέθεσε με 
δαπάνη του σε νομικό με νομοπαρασκευαστική εμπειρία, να συμμετέχει στην αντίστοιχη νομοπαρασκευαστική ομάδα που 
συγκροτήθηκε με Υπουργική απόφαση και να υποβάλει γνωμοδότηση για παρεμβάσεις στις διατάξεις και τις διατυπώσεις του 
νομοσχεδίου, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Φορέα. Σκοπός των παρεμβάσεων ήταν η εξειδίκευση των όρων που 
απορρέουν από την αρχή της ισότητας των φύλων στα επίπεδα της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και οικογενειακής ζωής, με 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στα επίπεδα αυτά. Τον Ιούνιο του 2016 η ομάδα 
ολοκλήρωσε τις συνεδριάσεις της και παρέδωσε στον Υπουργό το νέο Σχέδιο Νόμου. 
 

VII. Στις 1-4-2016 έπειτα από εισήγηση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Κ.Ε.Θ.Ι., το Δ.Σ. του Φορέα ενέκρινε (αρ. πρωτ. ΔΣ/364/16) 
την διαλογή και ανακύκλωση μεγάλου μέρους παλιού και σε αχρηστία εξοπλισμού, κυρίως ηλεκτρονικών συσκευών 
πληροφορικής, που προήλθε από παλιότερες χρήσεις στα κεντρικά γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. και σε περιφερειακές δομές του Φορέα και 
το οποίο ήταν για χρόνια αποθηκεμένο στα υπόγεια του κτιρίου και τις αποθήκες της οδού Απόλλωνος. 

 
VIII. Το  Κ.Ε.Θ.Ι. κλήθηκε και συμμετείχε στον εκπαιδευτικό κύκλο με θέμα «Γυναίκα και Εξάρτηση» που διοργάνωσε το Κέντρο 

Εκπαίδευσης και Εποπτείας του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
θεραπευτικού του προσωπικού κατά τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου 2016-Ιουνίου 2017. Η συμβολή του Κ.Ε.Θ.Ι. στη δράση αυτή 
υλοποιήθηκε με εισηγήσεις σε ομάδα 26 επιστημόνων του Οργανισμού στις 21.10.2016  από την Ειρήνη Μάρη, Ψυχολόγο του 
Κ.Ε.Θ.Ι. και περιλάμβαναν τις εξής θεματικές: Έμφυλα στερεότυπα-κοινωνική κατηγοριοποίηση-πολλαπλές διακρίσεις, ένταξη της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές, Φωνές των γυναικών που μπλοκάρουν τη γυναίκα–φωνές σύμμαχοι της γυναίκας. Στη 
συζήτηση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης, αναδείχθηκε το γεγονός ότι η θεραπευτική διαδικασία μπορεί 
να αποτελέσει μία ευρύτερα χειραφετησιακή διέξοδο για τις τοξικοεξαρτημένες γυναίκες, συμβάλλοντας στην κατάρριψη των 
στερεοτυπικών προκαταλήψεων και των ευρύτερων κοινωνικών αποκλεισμών που συντηρούν.  

 
IX. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. Ειρήνη Αγαθοπούλου, μαζί με την Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων Φωτεινή Κούβελα και άλλα στελέχη 

της ΓΓΙΦ, συναντήθηκαν την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016 με μέλη της Επιτροπής Ισότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με 
θέμα την προσφυγική κρίση και τις δράσεις της Ελλάδας για την αντιμετώπισή της. Στη συνάντηση, επαναβεβαιώθηκε εκ μέρους 
του ΚΕΘΙ και της ΓΓΙΦ η πρόθεση να σταθούν αλληλέγγυα στις γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους, που αποτελούν την 
πλειοψηφία του προσφυγικού πληθυσμού που βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ ζητήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής να προσπαθήσουν 
να συνεισφέρουν και οι δικές τους χώρες στην υποδοχή και κυρίως την αποδοχή των προσφύγων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμπλεγμα Εικόνων 6: Φωτογραφικό Στιγμιότυπο από την υπογραφή 
του Μνημονίου Συνεργασίας & Πρόσκληση για την εκδήλωση με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Γυναίκα 

Εικόνα 7:  Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την συνάντηση με την 
Επιτροπή Ισότητας του Ευρωκοινοβουλίου 
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• Δημόσιες εκδηλώσεις – Δράσεις δημοσιότητας 
 

I. Στις 19-2-2016,στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου διοργανώθηκε από το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Χίου σε συνεργασία με το Κ.Ε.Θ.Ι., έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Γυναίκες στην Αθήνα 
του Μεσοπολέμου» με φωτογραφικά τεκμήρια από το αρχείο Π. Πουλίδη (1915-1935), των οποίων τα δικαιώματα χρήσης 
παραχωρήθηκαν στο Κ.Ε.Θ.Ι. από το Αρχείο της ΕΡΤ Α.Ε. που είναι κάτοχος της συλλογής. Στα εγκαίνια της έκθεσης την Τρίτη 16 
Φεβρουαρίου 2016, που διήρκησε μέχρι την 27η Φεβρουαρίου 2016, παραβρέθηκαν η Πρόεδρος του Κ.Ε.Θ.Ι. Ειρήνη-Ελένη 
Αγαθοπούλου και ο Αντιπρόεδρος του φορέα Αλέξανδρος Δεληστάθης, ενώ εκ μέρους του Δήμου Χίου συμμετείχαν μεταξύ άλλων 
ο Δήμαρχος Χίου κ. Μανώλης Βουρνούς και ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας και Παιδείας κ. Γιώργος Παπαδόπουλος. Οι εκπρόσωποι του 
Δήμου, από κοινού με τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν εκτενώς με την Πρόεδρο και 
τον Αντιπρόεδρο του Κ.Ε.Θ.Ι. τα ζητήματα που αφορούν στην λειτουργία του Κέντρου, καθώς και τη συνέχιση της συνεργασίας και 
με άλλες δράσεις.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

II. Στις 3-3-2016 το Κ.ΕΘ.Ι. και η Γ.Γ.Ι.Φ. εκδίδουν κοινό Δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοινώνουν την απόφαση να τιμήσουν την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2016 με μια σειρά ενημερωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνουν από 
κοινού, καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου 2016. Στο Δ.Τ. επισημαίνεται ότι «στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, η ανάγκη 
να “ακουστεί” η γυναικεία φωνή κρίνεται πιο επιβεβλημένη από ποτέ, ως αντίδοτο στην πολλαπλότητα των διακρίσεων που 
υφίσταται.». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύμπλεγμα Εικόνων 8:  φωτογραφικά στιγμιότυπα από την λειτουργία της Έκθεσης 
φωτογραφίας στην Χίο και τις συναντήσεις των στελεχών του Κ.Ε.Θ.Ι. με τοπικούς παράγοντες 

Εικόνα 9:  To Πρόγραμμα των κοινών δημόσιων 
εκδηλώσεων για την 8η Μαρτίου 2016 του 

Κ.Ε.Θ.Ι. και της Γ.Γ.Ι.Φ. 
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III. Στο πλαίσιο των παραπάνω εκδηλώσεων για την 8η Μάρτη 2016 και λόγω της έντασης και της τραγικότητας του προσφυγικού 
φαινομένου που συνέχισε να βιώνει η χώρα και το 2016, το Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι ανταποκρινόμενο στην εκτίμηση ότι ο Φορέας οφείλει 
να αφιερώσει σημαντικό μέρος των δράσεών του τη χρονιά αυτή στις γυναίκες πρόσφυγες, τα δικαιώματα και τα προβλήματά τους, 
ανέλαβε τη δημιουργία και λειτουργία έκθεσης φωτογραφίας με θέμα «Γυναίκες στους δρόμους της προσφυγιάς» στο σταθμό 
του Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ». Η έκθεση, που διοργανώθηκε με την υποστήριξη της εταιρείας «Σταθερές Συγκοινωνίες - ΣΤΑ.ΣΥ 
Α.Ε.», άνοιξε για το κοινό την Δευτέρα 7 Μαρτίου και διήρκησε μέχρι και την Κυριακή 13 Μαρτίου 2016, ενώ αποτέλεσε 
συλλογική δουλειά επτά Ελλήνων φωτογράφων/φωτορεπόρτερ που εστιάζει στα αγωνιώδη και ταυτόχρονα δυνατά πρόσωπα των 
γυναικών προσφύγων, σε μια πορεία ζωής και αξιοπρέπειας από τη Μ. Ανατολή και μέσω της Ελλάδας προς τη Β. Ευρώπη. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας του Κ.Ε.Θ.Ι. με την Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στις 11-11-2016 η Πρόεδρος του 
Κ.Ε.Θ.Ι. Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στην Αγγλική γλώσσα, στο «Greek News Agenda» που 
αποτελεί διεθνή διαδικτυακή δομή ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε.. Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο: 
http://www.greeknewsagenda.gr/index.php/interviews/government-policy/6196-government-policy-eirini-agathopoulou,-
chairwoman-of-the-research-centre-for-gender-equality-%E2%80%9Cwe-are-working-hard-to-reverse-patriarchal-
stereotypes%E2%80%9D. 
 

V. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2016, η Πρόεδρος του Κ.Ε.Θ.Ι. Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου δημοσίευσε στις 7-3-
2016άρθρο στην εφημερίδα «Η εποχή» με τίτλο «Αλήθεια, πόσο ίσοι/ες είμαστε;». Το άρθρο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό 
τόπο: http://epohi.gr/alhtheia-poso-isoi-ises-eimaste/    

 
VI. Το Κ.Ε.Θ.Ι. προσκλήθηκε στην ενδιαφέρουσα και σημαντική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8-3-2016 στο 

ξενοδοχείο Χίλτον, την οποία διοργάνωσε τo Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Επιτροπή Απασχόλησης με 
θέμα: «Νέες Πραγματικές Θέσεις Εργασίας: Χτίζοντας την Επιστροφή μας στην Ανάπτυξη». Στην εκδήλωση το Κ.Ε.Θ.Ι. 
εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο του Δ.Σ. Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου και τον Ειδικό Συνεργάτη Μάρκο Χατζησάββα, ενώ 
κεντρικοί εισηγητές μεταξύ άλλων ήταν εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και εκπρόσωπος της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ILO). Σε ένα από τα επιμέρους Think Free στρογγυλά τραπέζια της εκδήλωσης, η Πρόεδρος του Κ.Ε.Θ.Ι. 
συνέβαλλε στη συζήτηση, επισημαίνοντας τον δυναμικό ρόλο των γυναικών σε κάθε προσπάθεια αλλαγής και αναβάθμισης του 
παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Η Πρόεδρος του Κ.Ε.Θ.Ι. ανέδειξε τη διάσταση του φύλου στα ζητήματα που τέθηκαν και 
παράθεσε στοιχεία από την ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα.  

 
 
 
 
 
 
 

Σύμπλεγμα Εικόνων 9: Στιγμιότυπα από την Έκθεση 
φωτογραφίας στο Μετρό Συντάγματος και η αφίσα της δράσης 

Εικόνα 10: Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την 
εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού 

Επιμελητηρίου 
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VII. Η  Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου κλήθηκε και συμμετείχε την Τρίτη 12-4-2016 στο εισηγητικό πάνελ 
της εκδήλωσης του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα «Πολιτικές Ισότητας των Φύλων – 
Δράσεις και προοπτικές». Στην τοποθέτησή της η Πρόεδρος του Κ.Ε.Θ.Ι. είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις κατευθύνσεις, τις 
πολιτικές και τις δράσεις (ερευνητικές και μη) που η νέα Διοίκηση του Κ.Ε.Θ.Ι. έχει προκρίνει για την τρέχουσα περίοδο, σχετικά 
πάντα με την ένταξη της διάστασης του φύλου σε νευραλγικούς τομείς της δημόσιας σφαίρας στην Ελλάδα. Είχε επίσης την 
ευκαιρία να συνομιλήσει με το νεανικό κοινό της εκδήλωσης και να ανταλλάξει απόψεις πάνω σε ζητήματα που τέθηκαν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. Το Κ.Ε.Θ.Ι. και ο Δήμος Χανίων διοργάνωσαν από κοινού έκθεση φωτογραφίας, με θέμα «Γυναίκες στους δρόμους της 
προσφυγιάς» στο Φουαγιέ του Δήμου Χανίων. Στην έκθεση, που διήρκεσε από 16 έως 24 Απριλίου 2016, χρησιμοποιήθηκαν τα 
φωτογραφικά τεκμήρια που είχε εκθέσει το Κ.Ε.Θ.Ι. και η Γ.Γ.Ι.Φ. για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2016 στην Αθήνα, στον σταθμό 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ του Μετρό, για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Στα εγκαίνια της έκθεσης τη Δευτέρα 18-4-2016, συμμετείχαν 
μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χανίων Τ. Βάμβουκας, που ευχαρίστησε το Κ.Ε.Θ.Ι. και συνεχάρη τους δημιουργούς, τονίζοντας ότι ο 
Δήμος Χανίων θα είναι πάντα αρωγός σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Τον Δήμαρχο και την αντιδήμαρχο Πολιτισμού ευχαρίστησε 
ο Ειδικός Συνεργάτης του Κ.Ε.Θ.Ι., Μ. Χατζησάββας που εκπροσώπησε τον Φορέα στα εγκαίνια, επισημαίνοντας «την ανάγκη να 
αναδεικνύονται τα γυναικεία αυτά πρόσωπα, ώστε να πειστούν όλοι να πράξουν το καθήκον αλληλεγγύης που τους αναλογεί».  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. Μετά το Μετρό (Σύνταγμα) και τα Χανιά (Κρήτη), η έκθεση φωτογραφίας «Γυναίκες στους δρόμους της προσφυγιάς» που 
δημιούργησε το Κ.Ε.Θ.Ι. με έργα επτά Ελλήνων φωτορεπόρτερ, ταξίδεψε στις 11-5-2016 στη Δράμα. Το φωτογραφικό υλικό 
εκτέθηκε για 10 ημέρες σε χώρο του Δημαρχείου Δράμας στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Συλλόγου «Μέριμνα Ποντίων Κυριών 
Δράμας», έπειτα από σχετική πρόταση του Συλλόγου που αποδέχτηκε το Δ.Σ. του Κ.Ε.Θ.Ι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 11: Φωτογραφικό στιγμιότυπο από το  
εισηγητικό πάνελ της εκδήλωσης στο Πάντειο 

Εικόνα 12: Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της Έκθεσης στα Χανιά με τους εκπροσώπους του Κ.Ε.Θ.Ι. και του Δήμου Χανίων 

Εικόνα 13: Υλικό δημοσιότητας – αφίσα που εξέδωσε ο 
διοργανωτής Σύλλογος για τις ανάγκες της εκδήλωσης στη 

Δράμα 
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X. Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου 2016, Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, το Κ.Ε.Θ.Ι., η Γ.Γ.Ι.Φ και η ΕΡΤ, 
διοργάνωσαν από κοινού καλλιτεχνική εκδήλωση στις 28-11-2016 στο Μέγαρο Μουσικής με θέμα «Γυναίκες, Βία, 
Προσφυγιά– χτες και σήμερα». Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά από τις δημόσιες συχνότητες της ΕΡΤ αλλά και στο εξωτερικό 
και σημείωσε σημαντική επιτυχία. Περιλάμβανε χαιρετισμούς από τον Υπ. Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη και τους επικεφαλής των 
διοργανωτών Ε. Αγαθοπούλου (Κ.Ε.Θ.Ι.) – Φ. Κούβελα (Γ.Γ.Ι.Φ.) – Δ. Τσακνή (ΕΡΤ), γκαλά Όπερας από την Εθνική Συμφωνική 
Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Λ. Καρυτινού και έκθεση φωτογραφίας στο φουαγιέ του Μεγάρου. Η έκθεση 
περιλάμβανε τμήματα των εκθέσεων του Κ.Ε.Θ.Ι. από το Αρχείο του Π. Πουλίδη με θέματα από τις Ελληνίδες γυναίκες-πρόσφυγες 
από την Μ. Ασία το ’22, σε μια αντιδιαστολή εικόνων με θέματα από το σύγχρονο προσφυγικό ρεύμα που βίωσε η χώρα.Στην 
εκδήλωση συμμετείχαν μαζικά γυναίκες πρόσφυγες από δομές φιλοξενίας στην Αττική, ενώ από το βήμα χαιρέτισε γυναίκα 
πρόσφυγας που τις εκπροσώπησε.Το βίντεο όλης της εκδήλωσης, όπως μεταδόθηκε ζωντανά, είναι διαθέσιμο στον δικτυακό 
τόπο:https://www.youtube.com/watch?v=13JooJ_bUD8. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Τον Νοέμβριο του 2016 το Κ.Ε.Θ.Ι. εξέδωσε το ετήσιο ημερολόγιο/ατζέντα του για το έτος 2017.Το ημερολόγιο και αυτή τη 
χρονιά ήταν θεματικό και είχε τίτλο: «Ταξίδια ζωής». Οι σελίδες του περιείχαν επιλεγμένες φωτογραφίες από εκείνες που 
αποτέλεσαν την Έκθεση Φωτογραφίας του Κ.Ε.Θ.Ι. στο σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα» με την ευκαιρία της 8ης Μαρτίου 2016. 
Στον Πρόλογό της στις πρώτες σελίδες του ημερολογίου, η Πρόεδρος του Δ.Σ. εξηγούσε τους λόγους για την θεματική επιλογή του 
ημερολογίου, αλλά και των άλλων δράσεων του Φορέα που το 2016 ήταν αφιερωμένες στις γυναίκες πρόσφυγες.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμπλεγμα Εικόνων 14: Η αφίσα της Εκδήλωσης και φωτογραφικό 
στιγμιότυπο από τις συμμετέχουσες γυναίκες πρόσφυγες 

Σύμπλεγμα Εικόνων 15: Το εξώφυλλο και το εισαγωγικό σημείωμα 
του ημερολογίου/ατζέντα του Κ.Ε.Θ.Ι. για το 2017 


