
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η συμβολή της ΓΓΙΦ στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο  
 «Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δυο φύλα» 

 
Στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα «Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δυο 

φύλα», που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, σε συνεργασία με Το 
Χαμόγελο του Παιδιού και πραγματοποιήθηκε το διήμερο 22-23 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο 
της Ακρόπολης, παρευρέθηκε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή 
Κούβελα.  

Κατά την εναρκτήρια του συνεδρίου (22/9) απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ στην 
καταληκτική συνεδρία (23/9) ανέπτυξε την ομιλία της γύρω από την κρισιμότητα του ρόλου 
που διαδραματίζει το σχολείο στην πρόληψη της βίας μεταξύ ερωτικών συντρόφων (ΒΕΣ) 
και στην εξάλειψη της έμφυλης βίας, με βάση τις προβλέψεις της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, γνωστής ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. 

Η Γενική Γραμματέας εξ’ αρχής τόνισε ότι «η ανάπτυξη μηδενικής ανοχής στη βία 

στο σχολικό περιβάλλον και η καλλιέργεια υγειών σχέσεων ανάμεσα στα δύο φύλα 

αποτελεί καίρια μέριμνα μας. Η ισότητα των φύλων είναι αναγκαίο να εισαχθεί 

συστηματικά στην εκπαίδευση, με στόχο διττό: την εξοικείωση των μαθητών και 

μαθητριών με έννοιες που προάγουν την ισότητα και την πρόληψη/αποκατάσταση των 

αναχρονιστικών στερεοτύπων που διαιωνίζουν την έμφυλη βία». 

Ειδικότερα, αναφέρθηκε αδρομερώς στις ήδη υπάρχουσες δράσεις, συνεργασίες 

και πρωτοβουλίες της ΓΓΙΦ, που θέτουν στο επίκεντρό τους την εκπαίδευση. Σε αυτό το 

πλαίσιο, έκανε λόγο για την επιμόρφωση πάνω από 300  στελεχών και εκπαιδευτικών της 

προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα ισότητας των φύλων και 

έμφυλων διακρίσεων στο πλαίσιο της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των 

Φύλων(ΓΓΙΦ) με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το ΕΚΔΑΑ και το ΚΕΘΙ, 

τις  ημερίδες ευαισθητοποίησης, τη διοργάνωση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά συνέδρια 

και σε διεθνείς διασκέψεις (UNESCO), τις επισκέψεις μαθητών και μαθητριών στα γραφεία 

της ΓΓΙΦ, τις επισκέψεις στελεχών της ΓΓΙΦ σε σχολεία για την ενημέρωση μαθητών και 

μαθητριών σε θέματα σεξουαλικής αγωγής, όπως και την επιτυχή έκβαση των δυο 

πανελλήνιων (μαθητικό και φοιτητικό) διαγωνισμών δημιουργίας αφίσας. Ταυτόχρονα, 

ανακοίνωσε και την προσεχή προκήρυξη δυο νέων εκπαιδευτικών διαγωνισμών από την 

ΓΓΙΦ. 

Επίσης, η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε στους στόχους της θεματικής 

«Εκπαίδευση και Στερεότυπα», που συνιστά έναν από τους σημαντικούς άξονες 

προτεραιότητας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ισότητας των Φύλων 2016-2020 (ΕΣΔΙΦ), 



καθώς και στο έργο της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Επικύρωση της Συνθήκης της 

Κων/πολης , που ασχολήθηκε με τον εντοπισμό των σημείων διάστασης μεταξύ εσωτερικού 

δικαίου και Σύμβασης και που σύντομα η πρόταση σχετικού Εφαρμοστικού Νόμου που 

επεξεργάστηκε, θα παραδοθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Τέλος, η Γενική Γραμματέας δεν παρέλειψε να εκθέσει και συγκεκριμένες 

προτάσεις, που η ΓΓΙΦ σχεδίασε για την προαγωγή της ισότητας σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, τις οποίες ήδη έχει καταθέσει στο  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, σε συνέχεια του Συμφώνου Συνεργασίας μαζί του, υπογραμμίζοντας ότι  

«η ανάγκη ενδυνάμωσης της σχολικής και της πανεπιστημιακής μονάδας με δράσεις και 

προγράμματα που ενισχύουν την ισότητα των φύλων, προσδοκάται να συνδιαμορφώσει 

έναν σύγχρονο τομέα εκπαίδευσης, που θα μπορεί να οικοδομήσει τις υγιείς σχέσεις 

ανάμεσα στα δυο φύλα» 
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