
 
 

 

 

 

Αθήνα  20-04-2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τν Κέληξν Εξεπλώλ γηα Θέκαηα Ιζόηεηαο (K.Ε.Θ.Ι.) ηνπ Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ θαη ην Υπνπξγείν 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζα παξνπζηάζνπλ ηηο δύν λέεο εθδόζεηο ηνπ Κ.Ε.Θ.Ι. γηα παηδηά 

θαη εθήβνπο κε ζέκα ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ. 

 Η παξνπζίαζε ζα γίλεη ζε ζρεηηθή ζπλέληεπμε Τύπνπ  ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Κ.Ε.Θ.Ι. Εηξήλεο 

Αγαζνπνύινπ θαη ηνπ Γ.Γ. ηνπ ΥΠ.Π.Ε.Θ. Γηώξγνπ Αγγειόπνπινπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Τπίηη 24 

Αππιλίος 2018 ζηιρ 12.00 ηο μεζημέπι  ζηην αίθοςζα Έλλη Παππά ( ιζόγειο ηος ΥΠ.Π.Ε.Θ).  

Πξόθεηηαη γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Κ.Ε.Θ.Ι., θαηόπηλ παξόηξπλζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο,Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ λα εθιατθεύζεη θαη λα απινπνηήζεη ζεκαληηθά θείκελα γηα ηελ έκθπιε ηζόηεηα θαη 

λα ζέζεη κε δεκηνπξγηθό, πξνζηηό θαη επράξηζην ηξόπν ζηηο ζπδεηήζεηο παηδηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη 

γνλέσλ ηα ζέκαηα ηνπ θύινπ θαη ηεο ηζόηεηαο ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή, ηελ εξγαζία, ηελ 

εθπαίδεπζε, αιιά αθόκε θαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα.Σε απηό ην πιαίζην, ν θνξέαο, βαζηδόκελνο 

ζηε «Σύμβαζη ηος Οπγανιζμού ηων Ηνωμένων Εθνών για ηην Εξάλειψη όλων ηων Μοπθών 

Διακπίζεων καηά ηων Γςναικών»(CEDAW), επέιεμε λα δεκηνπξγήζεηκία εηθνλνγξαθεκέλε έθδνζε 

γηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο θαη κία γηα έθεβνπο θαη έθεβεο. 

Η Σύκβαζε απηή, ε νπνία έρεη επηθπξσζεί από ηε ρώξα καο από ην 1983, απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν 

θείκελν δηεζλώο γηα ηελ πξνώζεζε θαη θαηνρύξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθώλ θαη ζπληζηά ηνλ 

νδηθό ράξηε γηα ηε ιήςε λνκνζεηηθώλ πξσηνβνπιηώλ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ, γηα 

θάζε ρώξα πνπ ηελ έρεη επηθπξώζεη. Καη νη δύν εθδόζεηο ηελούν ςπό ηην αιγίδα ηηρ Ελληνικήρ 

Εθνικήρ Επιηποπήρ για ηην UNESCO.  

Τα ζπλνιηθά δέθα ρηιηάδεο (10.000) αληίηππα ησλ εθδόζεσλ, πέληε ρηιηάδεο (5.000) από θάζε έθδνζε, 

δηαηίζεληαη δσξεάλ από ην Κ.Ε.Θ.Ι πξνο ην  Υπνπξγείν θαη κνηξάδνληαη ζηηο βηβιηνζήθεο όισλ ησλ 

δεκόζησλ ζρνιείσλ Δεκνηηθήο θαη Γπκλαζηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ζα απνηειέζνπλ ρξήζηκα εξγαιεία 

ζηε δηάζεζε δαζθάισλ θαη θαζεγεηώλ γηα ηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη γηα 

πξσηνπόξεο θαηλνηόκεο δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο όπσο ν ζεζκόο ηεο «Θεκαηηθήο Εβδνκάδαο».   

 

Τα Γραφεία Τύπου  

του Κ.Ε.Θ.Ι.& του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

  

 

 


