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Το κύριο έργο για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων 
την τετραετία 2015-2019 παράχθηκε από την Γενική Γραμματεία Ισότητας 
των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με συναρμόδια 
Υπουργεία που υλοποίησαν τομεακές πολιτικές που ενίσχυαν και προω-
θούσαν την ισότητα των φύλων. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε οριζόντια 
η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ
Κατάκτηση για την ισότητα και για την περαιτέρω ενθάρρυνση της ενεργούς συμ-
μετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή του τόπου, η αύξηση του ποσοστού φύ-
λου κατά 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων:
	στα ψηφοδέλτια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Νομοσχέδιο «Κλεισθένης» για τη μεταρρύθ-

μιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
	ανά εκλογική περιφέρεια, για τις βουλευτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές 
	σε ό, τι αφορά τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης, θεσπίζεται κύρω-

ση περί μη νόμιμης συγκρότησής τους, όταν δεν τηρείται το οριζόμενο ποσοστό.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ  
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ  
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
	Η σπουδαιότερη επιτυχία του φεμινιστικού κινήματος και της κυβέρνησης της Αριστεράς 

είναι η δια Νόμου (4531/2018)  κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων,   της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυ-
ναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). 
	Ψήφιση του  N.4604|2019 – «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη 

και καταπολέμηση της έμφυλης βίας», που στοχεύει στην πραγμάτωση και εμπέδωση της 
ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας. 
	Διασφάλιση λειτουργίας των 62 δομών για τις γυναίκες θύματα βίας (24ωρη γραμμή SOS 

15900, 40 Συμβουλευτικά Κέντρα και 21 Ξενώνες φιλοξενίας). 
	Εμπλουτισμός των υπηρεσιών με εργασιακή συμβουλευτική και παροχή υπηρεσίων σε 

νέες κατηγορίες ωφελούμενων γυναικών πχ μονογονείς, γυναίκες πρόσφυγες – μετανά-
στριες κλπ

ΠΑΙΔΕΙΑ
Στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής υπήρξε η προώθηση της ισότητας των φύλων σε 
όλο το εύρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε:
	Όλες οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί, ή μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή 

του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, δικαιούνται πλέον 3,5 μήνες άδεια μητρότητας, αμέ-
σως μετά τη λοχεία.
	Διετής υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, των νηπίων ηλικίας 4 ετών.
	Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολεία, στο πλαίσιο της θεματικής εβδομά-

δας με τίτλο «Έμφυλες ταυτότητες» 



	Δεκάδες Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί της Γενικής Γραμματείας ισότητας των Φύ-
λων για θέματα ισότητας
	Θεσμοθέτηση Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα Πανεπιστήμια όλης της χώρας
	Με το Νόμο 4327/2015 θεσπίστηκε η επανασύσταση ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας 

επαγγελματικής εκπαίδευσης που είχαν καταργηθεί (άρθρο 6), όπως για παράδειγμα αι-
σθητική, πρόνοιας, βοηθός νοσηλευτή/τριας, κομμωτική, βοηθός φυσικοθεραπευτή/ οδο-
ντοτεχνίτη, κ.λπ.
	Διαρκής συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη δημιουργία διδακτι-

κών εγχειριδίων χωρίς τη χρήση σεξιστικής γλώσσας και την ένταξη της οπτικής φύλου 
στα προγράμματα σπουδών και στα διδακτικά βιβλία. 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
Λήψη μέτρων για την συμφιλίωση εργασίας και φροντίδας και για μια αξιοπρεπή και 
ποιοτική εργασία :
	Αύξηση του κατώτατου μισθού με ταυτόχρονη ισόποση αύξηση και του χορηγούμενου 

ποσού κατά την 6μηνη ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, και πλέον είναι 650€
	Θέσπιση νόμων και αύξηση ελέγχων για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομέ-

νων, την αυστηρή τήρηση των κανόνων για τις υπερωρίες και την υπερεργασία και την 
καταπολέμηση της απλήρωτης, αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας. 
	Ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης των νέων γυναικών στην αγορά εργασίας, με το δι-

καίωμα κάθε είδους γονικής άδειας να χορηγείται σε ένα από τους δύο φυσικούς ή θετούς 
γονείς.
	Ο εργοδότης, κατά την αναζήτηση προς εργασία ανέργων μέσω ΟΑΕΔ, δεν έχει πρόσβαση 

στο φύλο του ανέργου, με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί αισθητά οι προσλήψεις γυναικών.
	Δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο των ανέργων του ΟΑΕΔ και σε γυναίκες θύματα βίας 

που φιλοξενούνται σε δομές υποστήριξης.
	Αύξηση από 79.000 σε 127.000 τα Vouchers για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
	Αύξηση των επιδομάτων παιδιού από 800.000 δικαιούχους οικογένειες σε 900.000 και από 

650 εκατ. ευρώ στα 980 εκατ. Ευρώ.
	Δημιουργία θεσμού των σχολικών γευμάτων (πάνω από 152.000 καθημερινά ζεστά γεύμα-

τα σε 953 σχολεία)
	Βελτίωση λειτουργίας με εμπλουτισμό αντικειμένων και αύξηση αριθμού των ολοήμερων 

σχολείων. 
	Παροχή στεγαστικού επιδόματος σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους γυναίκες και άν-

δρες.
	Σημαντικότατες νομοθετικές παρεμβάσεις, 4443/2016 [Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/

ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή 
εθνοτικής τους καταγωγής, κ.λπ.] ψηφίστηκαν πολιτικές και μέτρα για την άρση έμμεσων, 
άμεσων και πολλαπλών διακρίσεων στην απασχόληση με βάση το φύλο, τα έμφυλα χαρα-
κτηριστικά, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου.
	Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Ν. 4359/2016) με τον οποίο κα-

τοχυρώνεται το δικαίωμα των εργαζόμενων γυναικών στην προστασία της μητρότητας, το 
δικαίωμα των διακινούμενων εργαζόμενων και των οικογενειών τους στην προστασία και 
τη συνδρομή, το δικαίωμα σε ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση σε θέματα απασχόλησης 
και επαγγέλματος χωρίς διάκριση λόγω φύλου και το δικαίωμα των εργαζόμενων με οικο-
γενειακές υποχρεώσεις στην ισότητα ευκαιριών και την ίση μεταχείριση.
	Προγράμματα του ΟΑΕΔ, για 8.000 άνεργες γυναίκες και προκήρυξη προγραμμάτων ενί-

σχυσης των δεξιοτήτων των γυναικών στις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική.



Ειδικότερα, για την προστασία της μητρότητας 
	Χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις έγκυες αυτοαπασχολούμενες, τεκμαιρόμενες μη-

τέρες και μητέρες που υιοθετούν τέκνο.
	Χορήγηση ειδικής γονικής άδειας λόγω σοβαρών νοσημάτων των τέκνων 
	Προστασία από απόλυση για τις μητέρες που υιοθετούν ή εμπλέκονται στη διαδικασία της 

παρένθετης μητρότητας.
	Σύμφωνα με ισχύον πλαίσιο στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, όπως τροποποιήθη-

κε και συμπληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας το 2016 (υποπαρ. ΙΔ.1 του ν. 4152/2013, 
όπως ισχύει), χορηγούνται τα ακόλουθα δικαιώματα:
	Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω: α) επαπειλούμενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, η 

απασχόληση αναστέλλεται και παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους.
	Οι ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας δύνανται να απουσιάζουν για να υποβληθούν 

σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, 
	Οι ωφελούμενες/οι που έχουν παιδιά ΑμεΑ, έχουν δικαίωμα στο μειωμένο ωράριο κατά 

1 ώρα την ημέρα.
	Οι ωφελούμενοι γονείς δικαιούνται είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν 

νωρίτερα από την εργασία τους κατά 1 ώρα την ημέρα και μέχρι το τέκνο να φτάσει 
στην ηλικία των 30 μηνών. Το δικαίωμα αυτό χορηγείται και στους θετούς γονείς παιδιού 
ηλικίας έως 6 ετών, με χρονική αφετηρία την υιοθεσία του παιδιού. Το δικαίωμα αυτό 
αποδίδεται στον έναν εκ των 2 γονέων.

	Κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει 2 ημέρες, σε ώρες ή 
ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της 
σχολικής επίδοσης.

	Ένταξη του κριτηρίου της μοριοδότησης της μονογονεικότητας στα προγράμματα Κοι-
νωφελούς Εργασίας.

ΥΓΕΙΑ
 
	Δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία 
	Για όλες και όλους, το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας 

για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και 
σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, χωρίς καμία χρέωση.
	Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στα στρατιωτικά νοσοκομεία όλης της χώρας 

για όλες και όλους τους ανασφάλιστους, χωρίς καμία χρέωση.
	Για όλες και όλους τους καρκινοπαθείς, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
	Με τον Ν. 4368/2016 προβλέφθηκαν η προαγωγή του μητρικού θηλασμού, το ωράριο των 

βρεφονηπιοκόμων, η ένταξη των τρίτεκνων οικογενειών στο ν. 2643/1998 και η υγειονομι-
κή κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Στρατηγικός στόχος ήταν η στροφή γυναικών σε παραγωγές στον πρωτογενή και με-
ταποιητικό αγροτοδιατροφικό τομέα μέσω καινοτόμων εφαρμογών, οικολογικών πρα-
κτικών. 
	Εκπόνηση πρωτοποριακής για τα ελληνικά δεδομένα έρευνας με θέμα : «Η Ελληνίδα αγρό-

τισσα: αποτύπωση της συμμετοχής, προβλήματα, προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής για 
την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον αγροτικό τομέα και την ελληνική 
ύπαιθρο».
	Συνέδριο με τίτλο «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Αγροτική Ανάπτυξη. Συνεργασία, Πα-

ράδοση, Ποιότητα» και η Έκθεση παραδοσιακών προϊόντων των Γυναικείων Αγροτικών 
Συνεταιρισμών, με στόχο την προώθηση των προϊόντων τους. (ΓΓΙΦ, ΥπΑΑΤ, Περιφέρεια 
Αττικής). 



	Με τον 4384/2016 Νόμος για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, και ειδικά για τους Γυναι-
κείους συνεταιρισμούς βελτιώθηκαν οι όροι σύστασης και λειτουργίας αυτών ενώ παράλ-
ληλα εξειδικεύονται συγκεκριμένα μέτρα ανάπτυξης και εφαρμογής θετικών δράσεων. 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
	Διοργάνωση σεμιναρίων σε 20 πόλεις για την ενθάρρυνση και υποστήριξη γυναικών που 

είτε είναι ήδη αιρετές ή επιθυμούν να συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες.
	Σχεδιασμός καμπάνιας ευαισθητοποίησης για τις ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές εκλογές 

του 2019 «Κατεβαίνω υποψήφια».
	Σχεδιασμός πανελλαδικής έρευνας για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών 

στην διαδικασία του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
	Επιμόρφωση 120 εργαζόμενων και επαγγελματιών στο πεδίο των ΜΜΕ για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση των σεξιστικών στερεοτύπων και συμπεριφορών. 
	Ηλεκτρονική Έκδοση Οδηγού προς τα ΜΜΕ για την εξάλειψη του σεξισμού και των έμφυ-

λων διακρίσεων.
	Εκπόνηση έρευνας σε 942 εργαζόμενες σε ελληνικές βιομηχανίες και 50 εργοδότες/τριες 

για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή.
	Διεξαγωγή της πρώτης έρευνας στην Ελλάδα από κρατικό φορέα με τίτλο: «Διακρίσεις 

λόγω ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού: Δεδομένα, Θεσμικό Πλαίσιο 
και Ποιοτική Διερεύνηση».
	Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και διαμεσολάβησης για την κάλυψη των αναγκών επικοι-

νωνίας κατά την ενημέρωση και συμβουλευτική στήριξη γυναικών προσφύγων.
	Επιστημονική εποπτεία των 63 δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας) 

του Δικτύου Δομών της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η Περιφέρεια Αττικής έχει συντάξει ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των 
Φύλων, το οποίο και έθεσε σε διαβούλευση για την εξειδίκευση του, στις Περιφερειακές 
Ενότητες. 

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν :
	Η συνέχιση της λειτουργίας 6 Συμβουλευτικών Κέντρων και 4 Ξενώνων φιλοξενίας γυναι-

κών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας για τα επόμενα τρία χρόνια, από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, και στήριξη της λειτουργίας του αντίστοιχου Συμβουλευ-
τικού σταθμού της Ελευσίνας. 
	Η σύσταση και λειτουργία στην Περιφέρεια Αττικής μόνιμης « Επιτροπή γυναικών με Ανα-

πηρία & Χρόνιες Παθήσεις».
	Διοργάνωση σεμιναρίου στις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την παρουσίαση του οδηγού 

για χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα.
	Συνδιοργάνωση με το Γραφείο Ισότητας της ΕΝΠΕ, εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα 

της Γυναίκας, με την παρακολούθηση δύο θεατρικών παραστάσεων
	Διοργάνωση για δεύτερη συνεχή χρονιά με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Αθηνών (EBEA), το 2οAthens Business Women Forum για τις «Γυναίκες που καινοτομούν», 
επιβραβεύοντας τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, τιμώντας γυναίκες που αναπτύσσουν 
καινοτόμο δραστηριότητα. 
	Στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία για Όλους» δράσεις για την προάσπιση προαγωγής 

υγείας ευπαθών ομάδων στον Ασπρόπυργο παρεμβάσεις αφορούσαν σε εμβολιασμούς 
παιδιών, παιδιατρική εξέταση, γυναικολογική εξέταση-testpap, παθολογικό και καρδιολο-
γικό έλεγχο, καθώς και εκτίμηση αναγκών υγείας.
	Με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και των αλληλέγγυων γυναικών του κέντρου 

φιλοξενίας προσφύγων Ελληνικού, επισκέψεις των γυναικών προσφύγων σε ιστορικούς 
και αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής.



ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
1. Ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης, ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου, κατείχε το χαρτοφυλάκιο και της Ισότητας των Φύλων.
	Υπό την προεδρία του συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα 

των Φύλων και ετοίμασε την «Έκθεση για την ισότητα των φύλων στη Γραμματεία του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου - η τρέχουσα κατάσταση και η περαιτέρω πορεία 2017-2019», η 
οποία εγκρίθηκε ομόφωνα. 

2. Η Ευρωβουλεύτρια Κωνσταντίνα Κούνεβα, μέσα από τη συμμετοχή της στην Επιτροπή Δι-
καιωμάτων των Γυναικών & Ισότητας των Φύλων (FEMM), προχώρησε σε πολλές παρεμβά-
σεις και προτάσεις για τα δικαιώματα των γυναικών για:
	Την δημιουργία Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, λαμ-

βάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υπόκειται σε μεγαλύτερες διακρίσεις.
	Την αναγνώριση και ρύθμιση του επαγγέλματος των οικιακών βοηθών και του προσωπι-

κού φροντίδας
	Την καταπολέμηση του κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων
	Την υπεράσπιση και την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.
	Την Πρωτοβουλία Απασχόλησης των Νέων (ΠΑΝ)
	Την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, με στόχο τη δημιουργία μηχανισμού διαμεσο-

λάβησης ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ για τα προβλήματα περίπου 18 εκατ. Διασυνο-
ριακών εργαζομένων σε κλάδους αυξημένης παραβατικότητας (οικιακό προσωπικό κλπ) 
	Κατέθεσε τροπολογίες για την πρόταση Οδηγίας για την ισορροπία επαγγελματικής & ιδι-

ωτικής ζωής. Σημαντικότερες από αυτές προστέθηκαν στο τελικό κείμενο, που τέθηκε υπό 
διαπραγμάτευση :
	100% αμειβόμενες και μη μεταφερόμενες γονικές άδειες
	Προσαρμόσιμα και όχι ευέλικτα ωράρια εργασίας
	Ενισχυμένο ρόλο των συνδικάτων στις «ατομικές» συμφωνίες εργαζομένων, εργοδοτών 

για το ωράριο εργασίας
	 Ενισχυμένα δικαιώματα για οικογένειες μονογονεϊκές, με παιδιά ή γονείς με αναπηρίες .

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πλούσιος ήταν και ο απολογισμός του έργου σε επίπεδο ελληνικού κοινοβουλίου όπου 
παράλληλα με το νομοθετικό και κοινοβουλευτικό έργο έγιναν οι εξής δράσεις:

Α. Εκθέσεις-εκτυπώσεις από το Ίδρυμα της Βουλής και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής
	Έκθεση της Βιβλιοθήκης στην Βουλή, για τα γυναικεία κινήματα και οργανώσεις με υλικό 

προερχόμενο από το σχετικό αρχείο της Βιργινίας Τσουδερού και την Συλλογή Ημερήσιου 
και Περιοδικού Τύπου.
	Εκτύπωση και εσωτερική διανομή με παράλληλη αποστολή σε βιβλιοθήκες της χώρας των: 

α. «Σύμβαση Ενωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των 
Γυναικών ( Ν.1342/1983-ΦΕΚ 39/Α/1983) και β. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη «Σύμβαση 
για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών.
	Εσωτερική διανομή και παράλληλη αποστολή σε βιβλιοθήκες της χώρας εντύπου της ΕΕ, 

κατά της σεξουαλικής κακοποίησης κοριτσιών «Η Κίκο και το χέρι».
	Έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής «Ο φεμινισμός στα χρόνια της μεταπολίτευσης, 1974-

1990: ιδέες, συλλογικότητες, διεκδικήσεις». Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκε 
κύκλος εκδηλώσεων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Εννοιολογήσεις και πρα-
κτικές του φεμινισμού. Μεταπολίτευση και “μετά”.

Β. Εκδηλώσεις
Το Ίδρυμα της Βουλής στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, αφιερωμένων σε πρόσωπα άξια τι-
μής, διοργάνωσε μεταξύ άλλων, αφιερώματα στις: Έλλη Λαμπρίδη, Αμαλία Φλέμινγκ, Αγγε-



λική Χατζημιχάλη και εξέδωσε τις εισηγήσεις για την ζωή της Έλλης Λαμπρίδη. Ενδεικτικά, 
επίσης, αναφέρουμε:
	«Εκδήλωση προς τιμήν των πρωταθλητριών της Εθνικής Ομάδας Γυναικών Σκάκι, με αφορ-

μή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Γυναικών. 
	«Ειδική εκδήλωση στη Βουλή αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με θέμα «Η 

ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων»  
	«Ειδική εκδήλωση στην αίθουσα της Ολομέλειας για τις γυναίκες που έχουν διακριθεί στον 

αγώνα για Ελευθερία, Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Δικαιώματα, Αξιοπρέπεια.

Γ. Διεθνείς σχέσεις
	Η Βουλή, ως πρεσβευτής στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών με παράλληλη συμ-

μετοχή στην Εκστρατεία της Λευκής Κορδέλας σε συνεργασία με το European Institute for 
Gender Equality (EIGE). Φωταγώγηση Βουλής 24/11/2016
	Συμμετοχή στο εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) 

(Βίλνιους, 6 Ιουνίου 2018), σχετικά με το ηλεκτρονικό εργαλείο υπολογισμού της ενσωμά-
τωσης της διάστασης του φύλου στα κοινοβούλια (Gender –sensitive Parliaments online 
Tool). Η Βουλή των Ελλήνων, με απόφαση του Προέδρου της, κ. Ν. Βούτση, το Νοέμβριο 
του 2017, συμμετείχε στη δοκιμή του ηλεκτρονικού εργαλείου του EIGE.
	Βουλεύτριες συμμετείχαν:
	στην Κοινοβουλευτική Συνάντηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ισότητα 

των Φύλων και την Ενίσχυση των Γυναικών (UNWOMEN), η οποία πραγματοποιείται ετη-
σίως στο πλαίσιο της Συνόδου της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Καθεστώς των Γυναικών 
(Commission on the Status of Women-CSW 2018)

	Στην Διακοινοβουλευτική Συνάντηση «Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης: Καταπολέ-
μηση της βίας κατά των γυναικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο», η οποία διοργα-
νώθηκε από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων 
(FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2017) 

	Στο Παγκόσμιο Φόρουμ Γυναικών Βουλευτών (WIP).

Δ. Κανάλι της Βουλής
Τη διετία 2016-2018 πραγματοποιήθηκαν 46 εκπομπές αφιερωμένες σε θέματα ισότητας 
των φύλων και πέραν των θεματικών εκπομπών, αναφορές στα ζητήματα υπάρχουν σε 
εκπομπές για τις ολομέλειες του Ευρωκοινοβουλίου όπως:
	Ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων (23/06/2018) 
	Προσφυγικό - Ένας Απολογισμός (25/06/2017)  
	Οικιακές Βοηθοί και συναφή επαγγέλματα, Ένας χρόνος μετά την έκθεση Κούνεβα 

(11/06/2017)    

Ε. Φωταγώγηση της Βουλής 
	με πορτοκαλί χρώμα
	Για την 25η Νοέμβρη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, 

25/11/2015-2018
	με το ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 
	για το ATHENS PRIDE 9/6/2018

Στ. Εορτασμοί
Εορτασμός 25ης Νοέμβρη: Διεθνούς Ημέρας Ενάντια στη Βία Κατά των Γυναικών και 8ης 
Μαρτίου: Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών με ειδικές αναφορές και ειδικές συνεδριάσεις της 
Ολομέλειας της Βουλής και ημερίδες.

Ευχαριστούμε θερμά την ευρωβουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Έλενα Κουντουρά για την 
ευγενική συμβολή της στην έκδοση του παρόντος φυλλαδίου.



Τμήμα Φεμινιστικής Πολιτικής / Φύλου
ΣΥΡΙΖΑ

Κολωνού & Λεωνίδου 16-18, 3ος όροφος (Γραφεία ΣΥΡΙΖΑ) ● τηλέφωνο: 210 5291422  
e-mail: fem.fyl@gmail.com ● fb: https://el-gr.facebook.com/Τμήμα Φεμινιστικής Πολιτικής/Φύλου του ΣΥΡΙΖΑ


