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Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΚΕΔΕ και της

Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής

Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Κέντρου Ερευνών για θέματα

Ισότητας (ΚΕΘΙ) και του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με

αντικείμενο τη διεξαγωγή Ενημερωτικών Ημερίδων για την

σεξουαλική παρενόχληση και την έμφυλη βία. 

Μ. ΚΑΚΑΛΗ:   Καλησπέρα σας. 

Να σας καλωσορίσω στη σημερινή συνάντηση προκειμένου να

υπογραφεί  το  Μνημόνιο  Συνεργασίας  ανάμεσα  σε  φορείς  του

Δημοσίου,  της  ΚΕΔΕ,  της  Γενικής  Γραμματείας  Ισότητας  και

Οικογενειακής  Πολιτικής,  του  ΕΚΔΔΑ  και  του  ΚΕΘΙ,  με  στόχο  να

γίνουν  ενημερώσεις  σε  θέματα  σεξουαλικής  παρενόχλησης  στους

Δήμους, τις ΔΕΠΙΣ και στους Δημοτικούς Συμβούλους. 

Η  Επιτροπή  Ισότητας  της  ΚΕΔΕ,  μετά  από  επανειλημμένες

συνεδριάσεις  έχει  εντοπίσει  καίρια  ζητήματα  που  άπτονται  της

ισότητας  των  φύλων  και  έχει  δραστηριοποιηθεί  στην  κατεύθυνση

της  αντιμετώπισής  τους  και  της  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης

των Δήμων και του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Ένα  βασικό  ζήτημα  που  έχει  τεθεί  με  επίταση  στη  δημόσια

σφαίρα  κατά  τους  τελευταίους  μήνες,  είναι  αυτό  της  έμφυλης  βίας

και  ειδικότερα  της  σεξουαλικής  βίας  και  παρενόχλησης.  Τόσο  οι

αποκαλύψεις  περιστατικών  σεξουαλικής  παρενόχλησης  και  βίας,

όσο  και  τα  συνεχή  περιστατικά  γυναικοκτονιών  που  έρχονται  στο

φως,  οδήγησαν  την  Επιτροπή  μας  να  εστιάσει  στο  ζήτημα  της

έμφυλης βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης.
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Για  να  έχει  η  δράση  της  Επιτροπής  συγκεκριμένους  στόχους

και  να  παράγει  προστιθέμενη  αξία  για  τους  Δήμους  και  τις  ΔΕΠΙΣ,

αποφασίστηκε  η  επικέντρωση  των  προσπαθειών  στην  ενημέρωση,

ευαισθητοποίηση και  επιμόρφωση των Δήμων και  των  ΔΕΠΙΣ γύρω

από  τα  ζητήματα  έμφυλης  βίας  και  σεξουαλικής  παρενόχλησης.

Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο του Μνημονίου μας.

Η  Επιτροπή  μας  λοιπόν,  προχώρησε  σε  επαφές  με

εκπροσώπους  των  φορέων  αυτών  που  έχουν  γνώση  και

δραστηριοποιούνται  γύρω  από  αυτά  τα  ζητήματα  και  σήμερα

είμαστε  στην  πολύ  ευχάριστη  θέση  να  προχωρήσουμε  στην

υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας. 

Δυστυχώς  ανειλημμένες  υποχρεώσεις  της  Υφυπουργού,  της

κυρίας  Συρεγγέλα,  δεν  επιτρέπουν  την  παρουσία  της  εδώ,  αλλά

εφόσον  έχουν  μαζευτεί  οι  τέσσερις  από  τους  πέντε  φορείς,

θεωρήσαμε  ότι  είναι  πάρα  πολύ  σημαντικό  να  προχωρήσουμε  σε

αυτή  την  υπογραφή  σήμερα  και  αργότερα  να  πάμε  στο  Υπουργείο

Εργασίας όπου θα θέσουμε και το πλάνο για να προχωρήσουμε όσο

το δυνατόν πιο άμεσα γίνεται. 

Αυτό  που  έχω  να  πω  εγώ  είναι  ότι  η  Επιτροπή  Ισότητας  της

ΚΕΔΕ  έχει  τη  στήριξη  του  Διοικητικού  της  Συμβουλίου,  του

Προέδρου  και  των  υπόλοιπων  μελών  και  είμαστε  πολύ  χαρούμενοι

που  πλέον  θα  φτάσουμε  στο  προκείμενο,  στο  δια  ταύτα,  στην

πράξη  και  θα  ξεκινήσουμε  να  δουλεύουμε  με  τον  τρόπο  που

θέλουμε και να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

Δ.  ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ:   Να πω δυο  κουβέντες  και  εγώ,  καλησπέρα  σε

όλες  και  σε  όλους,  ότι  πραγματικά  η  Επιτροπή  της  Μαρίας  κάνει

καταπληκτική  δουλειά.  Δεν  είναι  μόνο  Κακαλή,  είναι  πάρα,  πάρα

πολύ  καλή  η  Μαρία.  Γιατί  είναι  ένα  θέμα  το  οποίο  πρέπει  να  το

ανοίξουμε.  Μέχρι  τώρα το θεωρούσαμε και  λίγο δευτερεύον,  ότι  δεν

έγινε  και  τίποτα,  παρ’  όλα  αυτά  όλοι  μας  έχουμε  δει  στους  χώρους

εργασίας και έξω από αυτούς, τέτοια φαινόμενα. Και ειδικά για εμάς
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στους  Δήμους,  που  ξέρουμε  πάρα  πολύ  καλά  τι  γίνεται  στις

κοινωνίες  μας,  έχουμε  και  ένα  ρόλο  παραπάνω  να  παίξουμε,  το  να

ανοίξουμε  πλέον  τα  αφτιά  μας  και  να  έχουμε  ακόμα  πιο  ευαίσθητα

αισθήματα  για  να  μεταφέρουμε  εκεί  που  πρέπει  αυτά  τα  οποία

πρέπει. 

Θα  πρέπει  δηλαδή  οι  αντένες  μας  να  είναι  πλέον  πολύ  πιο

ενεργές  και  με  τα  Κέντρα,  όπου  υπάρχουν  τέτοια  Κέντρα

Συμβουλευτικής για τις γυναίκες,  αλλά και όπου δεν υπάρχουν, ή να

τα  δημιουργήσουμε  ή  να  δημιουργήσουμε  δομές  με  τις  Υπηρεσίες

μας,  για  να  μπορέσουμε  να  υποστηρίξουμε  αυτό  το  ζήτημα.  Γιατί

συμβαίνει  παντού,  συμβαίνει  καθημερινά.  Δεν  σας  κρύβω  ότι  η

Βάγια  η  Γκανιά,  μακαρίτισσα  πλέον,  η  οποία  μαχαιρώθηκε  από τον

άντρα  της  60  φορές,  ήταν  υποψήφιά  μου  σε  ένα  Τοπικό  Συμβούλιο

του  Δήμου  Τρικκαίων.  Το  λέω  αυτό  για  να  καταλάβουμε  πως

συμβαίνει  παντού,  συμβαίνει  γύρω  μας,  είναι  πράγματα  τα  οποία

δεν  τα  ξέρουμε,  δεν  τα  βλέπουμε  ή  δεν  θέλουμε  να  τα  δούμε  και

αυτό είναι  το χειρότερο. 

Το δεύτερο και  τελευταίο είναι  ότι  σήμερα βρισκόμαστε  σε μια

μικρή αίθουσα γιατί,  δυστυχώς, οι  γυναίκες στην Αυτοδιοίκηση είναι

λίγες. Είναι εξαιρετικές, αλλά δυστυχώς, Μαρία μου, είστε λίγες. Και

πρέπει  να αντιστρέψουμε τα δεδομένα.  Μαγική εικόνα θα ήταν αυτό

το  Μνημόνιο  να  υπογραφόταν  δίπλα  και  εδώ  να  κάναμε  Συνέδριο

ίσως. Κάπως έτσι. Τουλάχιστον (…) αίθουσες. 

Και εδώ πέρα έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη γιατί  δεν νομίζω

πως οι  γυναίκες  στην Αυτοδιοίκηση είναι  για  γέμισμα.  Έχω κάποιες

από  τις  εξαιρετικές  κυρίες  του  συνδυασμού  εδώ  πέρα,  ότι  πρέπει

όντως  να  πείσουμε,  γιατί  είναι  θέμα  πειθούς  το  να  βάλουμε

ανθρώπους  στο  συνδυασμό.  Η  αλήθεια  είναι  ότι  και  οι  δύο  που

βλέπω τώρα, του συνδυασμού μου,  με πρήξανε για να μπουν,  αλλά

μπήκαν  και  βγήκαν  μετά.  Θέλω  να  πω  ότι  ήθελε  να  πιέσουμε

παραπάνω,  όντως.  Να πείσουμε και  να  πιέσουμε παραπάνω για  να
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έχουμε περισσότερες  γυναίκες,  που δεν είναι… Το ποσοστό νομίζω

θίγει τις γυναίκες. 

Παρ’  όλα  αυτά  θα  πρέπει  όντως  να  το  βάλουμε  στόχο,  γιατί

μετά  ξέρουμε  όλοι  πολύ  καλά,  όσοι  έχουμε  ασχοληθεί  με  την

Αυτοδιοίκηση,  πόσο  οργανωτικές  είστε  και  πόσο  μπορείτε  τα

πράγματα να τα βάλετε σε μια σειρά, γιατί καθημερινά κάνετε πολλά

περισσότερα  από  αυτό.  Στο  σπίτι,  στη  δουλειά,  σε  όλα  όσα  έχετε

αναλάβει να κάνετε.

Λοιπόν,  συγχαρητήρια,  Μαρία  μου,  γιατί  δική  σου  δουλειά

ήταν  το  ότι  φτάσαμε  σε  αυτό,  δική  σου  και  του  Υπουργείου  και

πιστεύω  ότι,  εντάξει,  τα  μνημόνια  είναι  απλά  χαρτιά,  η  ουσία  είναι

αλλού, η ουσία είναι  να το πιστέψουμε και να το τρέξουμε.  Και  είμαι

σίγουρος ότι θα το κάνετε. 

Καλή αρχή λοιπόν.

Βιβή.

Π. ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗ:   Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για αυτό

το  σημαντικό  λόγο.  Συγχαρητήρια  για  τις  εργασίες  της  ΚΕΔΕ,  το

Συνέδριο  είναι  εξαιρετικό,  νομίζω  μαθαίνουμε  όλοι  και  γινόμαστε

καλύτεροι  μέσα  από  τις  εποικοδομητικές  συζητήσεις  που  έχετε

οργανώσει. 

Να  πω  για  τη  συγκεκριμένη  συγκυρία  τη  σημερινή,  είχα  μία

πάρα  πολύ  καλή  συζήτηση,  παραγωγική,  τόσο  με  την  κυρία

Δήμαρχο,  την  κυρία  Κακαλή,  όσο  και  με  την  Πρόεδρο  του  Κέντρου

Ερευνών για  τα  Θέματα  Ισότητας.  Η συνεργασία  μας  επίσης  με  την

κυρία  Συρεγγέλα  είναι  πάρα  πολύ  στενή  στα  θέματα  ενίσχυσης  της

ισότητας  των  γυναικών και  της  προστασίας  από φαινόμενα  όπως η

έμφυλη  βία,  η  σεξουαλική  παρενόχληση,  οπότε  αυτή  η  συνεργασία

έρχεται  και  κάνει  τυπική  μια  συνεργασία  που  ούτως  ή  άλλως

υπάρχει και θα φέρει πολύ γρήγορα αποτελέσματα.

Το  Κέντρο  Δημόσιας  Διοίκησης  θα  είναι  πολύ  ενεργό,  θα

υποστηρίξει  με  κάθε  δυνατότητα  τις  πρωτοβουλίες  που  σκοπεύουν
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να  πάρουν  οι  συνάδελφοι  κυρίες,  έχουμε  ήδη  συζητήσει  για  να

συμβάλλουμε  στην  διοργάνωση  ημερίδων  ευαισθητοποίησης  για

αυτά  τα  τόσο  κρίσιμα  θέματα,  μας  ενδιαφέρει  πολύ  να

ενεργοποιήσουμε τις  Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας,  που πρέπει  να

παίζουν ακόμη πιο  ενεργό  ρόλο.  Με βάση τη συζήτηση που είχαμε,

είδα  ότι  έχουν  πολύ  σημαντικές  αρμοδιότητες.  Και  ενημέρωσα

επίσης  ότι  εμείς  έχουμε  την  αρμοδιότητα  να  εκπαιδεύουμε  τόσο

τους  δημοσίους  υπαλλήλους,  όσο  και  τους  αιρετούς  εκπροσώπους

της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  άρα  μπορούμε  να  παίξουμε  έναν  διττό

ρόλο.

Και  να  κλείσω  και  με  την  αναφορά  σας  στις  λίγες  γυναίκες

που  έχουμε  εκπροσώπους  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση.  Με  το

Υπουργείο  Εσωτερικών  είχαμε  την  πολύ  σημαντική  ευκαιρία  να

κάνουμε  μια  συνεργασία  με  το  Συμβούλιο  της  Ευρώπης  πάνω  σε

αυτό  το  ζήτημα,  το  οποίο  κατέγραψε  συνολικά  τις  γυναίκες  που

είναι  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  σε  όλη  τη  χώρα,  αλλά  και  στις

Περιφέρειες  και  είδαμε  πραγματικά  ότι  οι  αριθμοί  είναι  πολύ

χαμηλοί  και  μας  έκαναν  ορισμένες  προτάσεις  για  το  πώς μπορούμε

να  ενισχύσουμε  τη  συμμετοχή  τους.  Που  δεν  έχει  να  κάνει  μόνο  με

το  θεσμικό  πλαίσιο,  έχει  να  κάνει  και  με  άλλα  πράγματα.  Πώς

μπορούμε  να  τις  υποστηρίξουμε  στο  ρόλο  τους  ως  μητέρων,  ως

γυναικών  που  φροντίζουν  και  άλλα  άτομα  στο  σπίτι,  για  να

διαθέτουν το χρόνο να αφοσιωθούν και σε άλλα πράγματα που τους

ευχαριστούν και τους αρέσουν. 

Είμαστε  εδώ  με  συγκεκριμένες  προτάσεις  και  θα

επανέλθουμε,  για  να  δούμε  πώς  μπορούμε  και  εμείς  να

συμβάλλουμε στην βελτίωση και των αριθμών και σε αυτό το πεδίο.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Α.  ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΥ:   Καλησπέρα και από εμένα. 

Καταρχήν  θα  ήθελα  να  συγχαρώ  και  εγώ  όλους  όσους

συνέβαλαν  στο  να  βρισκόμαστε  σήμερα  στην  υπογραφή  του

Μνημονίου  Συνεργασίας  προκειμένου  να  ευαισθητοποιηθούν  και  οι
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τοπικοί  φορείς  στα  θέματα  της  έμφυλης  βίας.  Τα  14  Συμβουλευτικά

Κέντρα  του  ΚΕΘΙ  εντάσσονται  στη  Γενική  Γραμματεία  Ισότητας,

Οικογενειακής  και  Δημογραφικής  Πολιτικής  και  Ισότητας  των

Φύλων, προάγουν με κάθε τρόπο τις πρακτικές και  τις  πολιτικές  για

την εξάλειψη της έμφυλης βίας, της έμφυλης βίας η οποία είδαμε ότι

τις  ημέρες της καραντίνας τα περιστατικά αυξήθηκαν,  όχι  μόνο γιατί

υπήρξε  αύξηση  αυτών  των  περιστατικών,  αλλά  και  γιατί

αναδείχθηκε  το  έργο  του  Υφυπουργείου,  της  Γενικής  Γραμματείας

και του ΚΕΘΙ.

Στα  Συμβουλευτικά  Κέντρα  του  ΚΕΘΙ  μπορούν  να

απευθυνθούν  όλες  οι  γυναίκες  που  υφίστανται  βία,  μπορούν  να

τους  παρέχουν  συμβουλές,  εργασιακή  συμβουλευτική,  νομική

συμβουλευτική,  ψυχολογική  υποστήριξη  και  είμαστε  εδώ  και  εμείς

για  να  προάγουμε  το  έργο  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  να

συνδράμουμε σε αυτό.

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
«  Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τη διεξαγωγή Ενημερωτικών

Ημερίδων για την σεξουαλική παρενόχληση και την έμφυλη βία».  
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