
 

 

 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ 

 

ΘΕΜΑ: Διοργάνωςθ θμερίδασ με τίτλο «Η βία κατά των Γυναικϊν: Πρακτικζσ 
πρόληψησ και αντιμετϊπιςησ ςτην εποχή τησ πανδημίασ» 
 

 

Το Ινςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΙΝ.ΕΠ.) του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ του, υλοποιεί 

επιμορφωτικζσ δράςεισ για τθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων του ανκρώπινου 

δυναμικοφ με ςτόχο τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των δθμόςιων πολιτικών. 

 Στο πλαίςιο αυτό διοργανώνει επιμορφωτικι θμερίδα με τίτλο: 

 
«Η βία κατά των Γυναικϊν: Πρακτικζσ πρόληψησ και αντιμετϊπιςησ ςτην εποχή 

τησ πανδημίασ» 
 

Κωδικόσ Ο.Π.. 80176Κ20 

Η ημερίδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Σετάρτη 25/11/2020 από 09:30 ζωσ 
14:30 ςτο Εθνικό Κζντρο Δημόςιασ Διοίκηςησ και Αυτοδιοίκηςησ  

(Αμφιθζατρο «Κοςμάσ Ψυχοπαίδησ») 
 

κοπόσ τθσ θμερίδασ είναι θ ενθμζρωςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ του προςωπικοφ 

τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ για τα είδθ και τισ μορφζσ 

βίασ κατά των γυναικών, κακώσ και τισ εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ για τθν 

αντιμετώπιςθ του φαινομζνου ςε διεκνζσ, ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο.  

Είναι πλζον αποδεκτό ότι θ βία κατά των γυναικών ςυνιςτά κατάφωρθ παραβίαςθ 

και άρνθςθ των κεμελιωδών ανκρώπινων δικαιωμάτων τουσ, όπωσ αυτά ορίηονται 

ςε διεκνι κείμενα και είναι αποτζλεςμα αλλθλεπίδραςθσ παραγόντων (κεςμικών, 

νομικών, πολιτιςμικών, οικονομικών κ.ά.), οι οποίοι ςυντείνουν ςτθν εκδιλωςθ του 

φαινομζνου. 
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Οι ζμφυλεσ ανιςότθτεσ ςτισ μζρεσ μασ δυςτυχώσ πολλαπλαςιάηονται, επεκτείνονται 

και βακαίνουν, ενώ εκκζτουν και πολλαπλαςιάηουν κάκε είδουσ ευαλωτότθτα των 

γυναικών.  Oι ςυνζπειεσ τθσ βίασ κατά των γυναικών και τα δεδομζνα που ζφερε 

ςτθν επιφάνεια θ πανδθμία COVID-19 κακιςτοφν το αίτθμα για ίςθ μεταχείριςθ 

γυναικών και ανδρών πιο επίκαιρο και επιτακτικό από ποτζ. Η αφανισ  πανδθμία 

τθσ ζμφυλθσ βίασ, όπωσ χαρακτθρίςτθκε διεκνώσ, ανζδειξε τθ ςθμαςία του 

ςεβαςμοφ των ανκρώπινων δικαιωμάτων και τθσ προώκθςθσ ιςότθτασ.  

Ομάδα – τόχοσ: Η θμερίδα απευκφνεται ςε υπαλλιλουσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 
των Οργανιςμών Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και των Ν.Π.Δ.Δ.  
 Στο πλαίςιο αυτό, τα ςτελζχθ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθν ανωτζρω 

επιμορφωτικι θμερίδα κα πρζπει να εγγραφοφν ςτην υπηρεςία ηλεκτρονικήσ 

υποβολήσ αιτήςεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., (εφόςον δεν είναι ιδθ εγγεγραμμζνοι/εσ) ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp. 

 

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ, μπορείτε να απευκυνκείτε ςτθν Τπεφθυνη 

Προγράμματοσ κα. Ροφλα  Βαρτελάτου (τθλ. 213 1306 435, e-mail: 

svartelatou@ekdd.gr.). 

Σε περίπτωςθ επιλογισ, θ ςυμμετοχι των ςτελεχών, εφόςον εγκρίνεται από τθν 

υπθρεςία, είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 57/2007, Α΄ 59) και ςυνεπάγεται τθν 

αποδζςμευςι τουσ από τα υπθρεςιακά τουσ κακικοντα. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των 

εργαςιών κα δοκεί ςτουσ/ςτισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ Βεβαίωςθ Παρακολοφκθςθσ. 

 
 
 
 
 
Η δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 
 
 
 
 

  Ο Πρόεδροσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

 

     Διονφςιοσ Α. Κυριακόπουλοσ 

 

https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp
mailto:svartelatou@ekdd.gr
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Εςωτερική Διανομή: (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 

1. Γραφείο Προζδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α  
2. Γραφείο Αντιπροζδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α 
3. Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικών & Διοικθτικών Υπθρεςιών 
4. Γραφείο Διεφκυνςθσ ΙΝ.ΕΠ.  
5. Γραφείο Διεφκυνςθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 
6. Γραφείο Διεφκυνςθσ Ινςτιτοφτου Τεκμθρίωςθσ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ 
7. Γραφείο Διεφκυνςθσ Αποδοτικότθτασ, Πιςτοποίθςθσ και Νζων 

Τεχνολογιών 
8. Γραφείο Διεφκυνςθσ Ανκρώπινου Δυναμικοφ  
9. Γραφείο Διεφκυνςθσ Οικονομικών Υπθρεςιών 
10. Αυτοτελζσ Τμιμα Επικοινωνίασ, Διεκνών και Δθμοςίων Σχζςεων  
11. Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ & Συλλογικών Οργάνων 
12. Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ Επιμορφωτικοφ Ζργου ΙΝ.ΕΠ. 
13. Τμιμα Συντονιςμοφ Επιμορφωτικοφ Ζργου ΙΝ.ΕΠ.  
14. Σφμβουλοσ Επιςτθμονικοφ Ζργου ΙΝ.ΕΠ. κ. Παντελισ Βουλτςίδθσ  
15. Υπεφκυνθ Προγραμμάτων  ΙΝ.ΕΠ. κα. Σπυριδοφλα Βαρτελάτου 
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