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Awareness Project 

 «Άμβλυνση της βίας κατά των γυναικών στην ιδιωτική και στη δημόσια σφαίρα» 

 

 

#EliminatingViolence_ΚΕΜΕ 

Tο Kέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕΜΕ)  αναλαμβάνει ενεργό δράση στο πεδίο 

της άμβλυνσης της βίας όλων των μορφών εις βάρος γυναικών και κοριτσιών με 

κύριο σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωσή τους. Η δράση (project) 

εκπονείται υπό τον τίτλο «Άμβλυνση της βίας κατά των γυναικών στην ιδιωτική 

και στη δημόσια σφαίρα» και ξεκινά στο πρώτο τρίμηνο του 2021 με στόχο την 

ολοκλήρωση του α’ κύκλου της έως και το τέλος του τρέχοντος έτους. 

Η ως άνω δράση λαμβάνει υπόψη της τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του 

ΟΗΕ και εντάσσεται εντός του Στόχου 5 – Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση όλων 

των γυναικών και κοριτσιών και του Στόχου 16 – Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί 

Θεσμοί. Αναδεικνύεται έτσι ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί σημαντική 

http://www.e-keme.gr/
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προϋπόθεση, καθώς εκτός από θεμελιώδες δικαίωμα είναι και απαραίτητο θεμέλιο 

για έναν ειρηνικό, βιώσιμο και με ευημερία κόσμο και σε αυτή την προοπτική ο 

Φορέας θα συμβάλει με όλες τις δυνατότητές του. 

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί λογική και φυσική συνέπεια της εξάχρονης πορείας 

του ΚΕΜΕ και των θεσμικών του λειτουργιών -και ως έναν βαθμό υποχρεώσεών 

του- εντός του Ο.Η.Ε,  καθώς τo ΚΕΜΕ συμμετέχει πλέον ενεργά, υπό την Ειδική 

συμβουλευτική ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε. 

(ECOSOC), στην Επιτροπή για το Καθεστώς των Γυναικών (The Commission on the 

Status of Women -CSW). H Επιτροπή λειτουργεί στο πλαίσιο του Οικονομικού και 

Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών (ΕCOSOC) και αποτελεί ένα από τα 

κύρια όργανα του ΟΗΕ στα Ηνωμένα Έθνη. Σκοπός της είναι η προώθηση της 

ισότητας των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών. Περαιτέρω, το ΚΕΜΕ 

πρόκειται να συμμετάσχει με την συμβουλευτική του ιδιότητα στην 65η Σύνοδο της 

Επιτροπής για το Καθεστώς  των Γυναικών (CSW65), η οποία θα πραγματοποιηθεί 

από τις 15 έως 26 Μαρτίου 2021. Επιπρόσθετα, το ΚΕΜΕ συμμετέχει στην Επιτροπή 

ΜΚΟ για το Καθεστώς των Γυναικών (NGO CSW/NY), που αποτελεί ομάδα 

οργανώσεων με έδρα την Νέα Υόρκη με συμβουλευτική ιδιότητα στο ΕCOSOC, σε 

διαδικτυακές συνεδρίες προσανατολισμού και ενημέρωσης τόσο πριν όσο και κατά 

τη διάρκεια της Συνόδου. 

Τέλος, η απόφαση του ΚΕΜΕ για ανάληψη ενεργούς δράσης ακολουθεί και 

συμπληρώνει την προηγούμενη συμμετοχή του, το 2020, στην 16η μερη καμπάνια 

των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (16 Days of 

Activism against Gender-Based Violence | What we do: Ending violence against women and 

girls: Take action | UN Women – Headquarters).  

 

Το Project 

Η δράση (project) «Άμβλυνση της Βίας κατά των γυναικών στην ιδιωτική και στη 

δημόσια σφαίρα» συνίσταται, επί του παρόντος, ενδεικτικά στα εξής: 

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
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• Δημιουργία ειδικής θεματικής ενότητας στην ιστοσελίδα του ΚΕΜΕ. 

• Παρουσίαση και επικοινωνιακή διάχυση αποφάσεων δικαστηρίων και 

θεσμικών φορέων για θέματα βίας κατά των γυναικών.  

• Πρόσθετη συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μέσω του 

ηλεκτρονικού περιοδικού CrimeTimes, και των κοινωνικών δικτύων του 

Φορέα. 

• Διοργάνωση workshops και διαδικτυακής ημερίδας. 

• Διοργάνωση ετήσιας δημόσιας συζήτησης. 

 

 

Πρόσκληση στα μέλη 

Το ΚΕΜΕ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση στα ενεργά μέλη του για συμμετοχή στην 

εν θέματι δράση. 

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες, μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα, 

αναφέροντας εν συντομία τους λόγους που τις/τους παρακινούν να συμμετέχουν 

στη δράση, στο: crime@e-keme.gr  

Η δράση θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα στην πρώτη για φέτος διαδικτυακή ημέρα 

ενημέρωσης των μελών (e-infodayKEME)  
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