


ΣΧΕΤ.: α) Το Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./6/13-8-2019 έγγραφό μας με θέμα «Οι 32 δράσεις 
του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για την εκπαίδευση το δεύτερο τετράμηνο 
του 2019»:  
http://www.isotita.gr/wp-
content/uploads/2019/09/%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
-Q2-2019.pdf . 
 
β) Το Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./31/2-9-2019 έγγραφό μας με θέμα « Οι 115 δράσεις του 
κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης το σχολικό έτος 
2018-2019 (Σεπτέμβριος 2018 – Αύγουστος 2019)»:  
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/10/115-
%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf . 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων μας, σας 
παρουσιάζουμε έναν άκρως κατατοπιστικό απολογισμό των 35 δράσεων της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» το τρίτο τετράμηνο του 
2019. 
 
Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν υπό την εποπτεία του αρμόδιου 
Διευθυντή της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., καθώς και με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας και τη 
συμμετοχή των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του κρατικού φορέα ισότητας των 
φύλων. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στον 
πρώτο και τον δεύτερο στόχο του άξονα προτεραιότητας «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, 
Πολιτισμός, Αθλητισμός και Μ.Μ.Ε.» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα 
των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020» με τίτλο «Προώθηση της ισότητας των φύλων στην 
τυπική εκπαίδευση, την επιστήμη και την έρευνα» και «Προώθηση της ισότητας των 
φύλων στη δια βίου μάθηση και στην άτυπη εκπαίδευση» αντίστοιχα. Σύμφωνα με 
το ΕΣΔΙΦ 2016-2020, πάγια θέση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων αποτελεί 
η σημαντικότητα του ρόλου της εκπαίδευσης για την προώθηση των ζητημάτων 
ισότητας και την παραγωγή και προαγωγή μίας κουλτούρας ισότητας στους 
μαθητές και τις μαθήτριες στη βάση της αμοιβαιότητας, της συντροφικότητας, της 
αλληλεγγύης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα: http://www.isotita.gr/wp-
content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf . 
 
Ακολουθεί ο αναλυτικός απολογισμός ανά μήνα των 35 δράσεων της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο χώρο της εκπαίδευσης το τρίτο τετράμηνο της φετινής 
χρονιάς (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2019): 
 

Σεπτέμβριος 2019 
 
1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις 
115 δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης το 
σχολικό έτος 2018-2019 / Σεπτέμβριος 2018 – Αύγουστος 2019 (Αθήνα, 2/9/2019). 
- Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 
135024/3-9-2019) , στη «Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων» (αριθμός 

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/09/%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-Q2-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/09/%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-Q2-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/09/%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-Q2-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/09/%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-Q2-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/09/%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-Q2-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/10/115-%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/10/115-%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf


πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 135023/3-9-2019) και στη ««Διεύθυνση 
Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός 
πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 146146/20-9-2019) του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
 
2) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας 
Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των 
Φύλων, όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., καθώς και προς το 
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα την αξιοποίηση από το 
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων του από 2/9/2019 εγγράφου του κρατικού 
φορέα ισότητας των φύλων για τις 115 δράσεις της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο χώρο της 
εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2018-2019 (Αθήνα, 3/9/2019). 
 
3) Εγγραφή και συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του 
Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Υπηρεσία 
Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων “HEAL-Link” του Συνδέσμου 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών-ΣΕΑΒ (Αθήνα, 4/9/2019). 
 
4) Αποστολή από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 
της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε σχολικές μονάδες της χώρας της νέας έκδοσης της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. 
με τα βραβευθέντα έργα του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού δημιουργικής 
γραφής έτους 2019 με τίτλο «Πες το ποιητικά, πες το με μια ιστορία, έχει φύλο η 
καρδιά;» (Αθήνα, 5/9/2019). 
 
5) Ενημερωτική δράση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του 
Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική 
ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το σχέδιο προγράμματος 
των βιβλιοπαρουσιάσεων της ΒΘΙΦ την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2019 
(Αθήνα, 9/9/2019). 
 
6) Διεκπεραίωση από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του 
Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. αιτήματος άνδρα 
πολίτη με θέμα την ηλεκτρονική πρόσβαση στο υλικό της ΒΘΙΦ (Αθήνα, 9/9/2019). 
- Η ΒΘΙΦ έλαβε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα από τον πολίτη. 
 
7) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την 
αναλυτική παρουσίαση του έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στον 
τομέα της εκπαίδευσης το δεύτερο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 11/9/2019). 
- Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στο «Γραφείο Υπουργού» και στο «Γραφείο 
Υφυπουργού» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 140508/11-9-2019), 
στη «Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 
(αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 140536/11-9-2019) και στη 
«Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 143564/17-9-2019) 
του Υ.ΠΑΙ.Θ.  
 
8) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας 
Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. 
προς τη Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων και όλες 
τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την αξιοποίηση από το 
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων του από 11/9/2019 εγγράφου μας για την 



αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού το δεύτερο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 11/9/2019 
και 17/9/2019). 
 
9) Ενημερωτική δράση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του 
Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα τη συμμετοχή 
της ΒΘΙΦ στη σειρά εκδηλώσεων «Μήνας Εφηβείας» των Εκδόσεων Πατάκη το 
Νοέμβριο του 2019 (Αθήνα, 12/9/2019). 
 
10) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & 
Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Ινστιτούτο 
Κοινωνιολογίας της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχίας με θέμα την ισότητα των 
φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα (Αθήνα, 13/9/2019). 
 
11) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος 
Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας 
στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εκδηλώσεων «Μήνας Εφηβείας» των Εκδόσεων 
Πατάκη το Νοέμβριο του 2019 (Αθήνα, 18/9/2019). 
 
12) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος 
Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην ετήσια συνάντηση των 
εταίρων του Κέντρου Τεκμηρίωσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων (Γκέτεμποργκ Σουηδίας, 26/9/2019). 
 

Οκτώβριος 2019 
 
13) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & 
Θρησκευμάτων του από 30/9/2019 εγγράφου μας για το θετικό πρόσημο της 
δημόσιας εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό το τρίτο τρίμηνο του 2019 (Αθήνα, 1/10/2019). 
- Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στο «Γραφείο Υπουργού» και στη «Γενική 
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου 
εγγράφου: 152140/1-10-2019), στη «Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 
152144/1-10-2019), καθώς και στη «Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και 
Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου 
εγγράφου: 153815/3-10-2019) του Υ.ΠΑΙ.Θ.  
 
14) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας 
Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. 
προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υποβοήθηση του έργου του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. στο πλαίσιο της 40ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO (Αθήνα, 11/10/2019). 
- Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Θεμάτων» του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 
159828/14-10-2019). 
 
15) Απόφαση συμμετοχής του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας 
των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Οργανωτική Επιτροπή και στην Κριτική Επιτροπή 
του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο «Το Φύλο 
σε Πρώτο Πλάνο», ο οποίος διοργανώνεται από το «Διεθνές Φεστιβάλ 



Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» και τη «Γενική Γραμματεία 
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων» (Αθήνα, 17/10/2019). 
 
16) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την ευρεία ενημερωτική δράση του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς 
τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
χώρας για το πολυδιάστατο έργο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 22/10/2019). 
 
17) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας 
Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με 
θέμα την αποδοχή πρόσκλησης για συμμετοχή της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω skype σε 
μάθημα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Αθήνα, 22/10/2019). 
 
18) Ευχαριστήρια επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας 
Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. 
προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προβολή του έργου της 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. από το Υ.ΠΑΙ.Θ. (Αθήνα, 24/10/2019). 
- Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό 
έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Γενική Διεύθυνση Σπουδών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αριθμός 
πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 166661/24-10-2019). 
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19) Ενημερωτική δράση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) του 
Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική 
ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την επικαιροποίηση της 
σελίδας της ΒΘΙΦ στο διαδίκτυο και τη δυνατότητα δωρεάς τεκμηρίων της ΒΘΙΦ σε 
δημόσιες βιβλιοθήκες της χώρας (Αθήνα, 12/11/2019 και 14/11/2019).  
 
20) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & 
Θρησκευμάτων του εγγράφου μας αναφορικά με την υποστήριξη από τη 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. της μελέτης του Ομίλου ICAP έτους 2019 για τη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα στη χώρα μας (Αθήνα, 21/11/2019). 
 
21) Ενημερωτική επίσκεψη της δεύτερης τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου 
Αργυρούπολης στη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος 
Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 25/11/2019). 
- Το 3ο Γενικό Λύκειο Αργυρούπολης απέστειλε εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στη 
ΒΘΙΦ στις 27/11/2019. 
 
22) Συνάντηση εργασίας του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας 
των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίων Αναργύρων 
Αττικής στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 26/11/2019). 
 
23) Ενημερωτική επίσκεψη της τρίτης τάξης του Γυμνασίου Καπανδριτίου στη 
Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης και 
Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο πλαίσιο της εκδήλωσης με θέμα 
«Προσωπικότητες που άλλαξαν τον κόσμο» σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Πατάκη 
(Αθήνα, 27/11/2019). 
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24) Ευχαριστήρια επιστολή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίων Αναργύρων 
Αττικής προς το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για την υποστήριξη της εκδήλωσης του Σχολείου με θέμα την «25η 
Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών» μέσω 
αποστολής έντυπου πληροφοριακού υλικού του κρατικού φορέα ισότητας των 
φύλων, καθώς και για την από 26/11/2019 τεχνική συνάντηση εργασίας μεταξύ 
των δύο φορέων στην έδρα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Άγιοι Ανάργυροι, 2/12/2019). 
 
25) Διεκπεραίωση από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) του 
Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. αιτήματος φοιτήτριας 
στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών σπουδών της στον τομέα της ισότητας των 
φύλων (Αθήνα, 2/12/2019). 
 
26) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας 
Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. 
προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη 
συνεργασία της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με το Υ.ΠΑΙ.Θ. (Αθήνα, 3/12/2019). 
 
27) Ευχαριστήρια επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) 
του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς γυναίκες 
πολίτες για τη δωρεά βιβλίων προς τη ΒΘΙΦ (Αθήνα, 4/12/2019 και 10/12/2019). 
 
28) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την ενημέρωση των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων για την υποστήριξη από τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. της μελέτης του Ομίλου 
ICAP έτους 2019 περί γυναικείας επιχειρηματικότητας στη χώρα μας (Αθήνα, 
9/12/2019). 
 
29) Ευχαριστήρια επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας 
Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. 
προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προβολή από το Υ.ΠΑΙ.Θ. 
του έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στον τομέα της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας μέσω της μελέτης του Ομίλου ICAP (Αθήνα, 9/12/2019). 
- Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό 
έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Θεμάτων» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 194130/9-12-
2019). 
 
30) Εκπαιδευτική επίσκεψη μέλους ΔΕΠ και ομάδας φοιτητριών του Τμήματος 
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην έδρα της Βιβλιοθήκης Θεμάτων 
Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 9/12/2019). 
 
31) Ευχαριστήρια επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) 
του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τη 
Βιβλιοθήκη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τη 
δωρεά βιβλίων προς τη ΒΘΙΦ (Αθήνα, 11/12/2019). 
 



32) Συμμετοχή του «Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης 
(Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο εργαστήριο «Φεμινισμός και Φυλο/σοφία» 
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Καλλιθέα, 13-14/12/2019). 
 
33) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας 
Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. 
προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα 
ισότητας των φύλων με θέμα τη συνεισφορά του «Τμήματος Καταπολέμησης της 
Βίας κατά των Γυναικών» της «Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» και του «Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και 
Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της «Διεύθυνσης Σχεδιασμού, 
Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε αίτημα μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου για παροχή στοιχείων περί έμφυλης βίας (Αθήνα, 16/12/2019). 
 
34) Ευχαριστήρια επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) 
του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Κέντρο 
Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ) για τη δωρεά βιβλίων προς τη ΒΘΙΦ (Αθήνα, 
18/12/2019). 
 
35) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις 35 δράσεις του 
κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για την εκπαίδευση το τρίτο τετράμηνο του 
2019 (Αθήνα, 27/12/2019). 
 
Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών 
Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και 
Εκπαίδευση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον 
αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(Ατζέντα 2030). 
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