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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η Ειρήνη Φερέτη έχει πραγματοποιήσει τις βασικές και μεταπτυχιακές της
σπουδές στην εγκληματολογία και την κοινωνιολογία στα Πανεπιστήμια :
Loughborough University, University of Keele και University of
Cambridge της Μ. Βρετανίας καθώς και στο University of California,
Berkeley των Η.Π.Α., όπου με υποτροφία του Ιδρύματος Ford διετέλεσε
επιστημονική συνεργάτης έρευνας ως Ford Foundation Fellow στο Institute
for the Study of Social Change.
Από το 1989 είναι επιστημονικό στέλεχος και εργάζεται ως ερευνήτρια στο
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Το επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει
σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, συνεδρίων,
εκπαιδευτικών σεμιναρίων, συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές,
συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, συμμετοχή σε
συνέδρια, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε ελληνικές και διεθνείς
επιστημονικές εκδόσεις.
Η Ειρήνη Φερέτη έχει πραγματοποιήσει διδακτικό έργο σε μεταπτυχιακό και
προπτυχιακό επίπεδο στα πανεπιστήμια : University of Cambridge και
University of Westminster της Μ. Βρετανίας και στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο. Από το 2006 είναι εισηγήτρια στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε θέματα
αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας και νομοθεσίας
Για την τριετία 2001 – 2003 είχε ορισθεί μέλος ομάδας εμπειρογνωμόνων του
Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα προστασίας παιδιών σε κίνδυνο και
σε ιδρυματική φροντίδα με αντικείμενο την εκπόνηση νέας Σύστασης
(Re2005-05) για τα δικαιώματα των παιδιών στα ιδρύματα και την προαγωγή
εναλλακτικών μορφών προστασίας
Στα πλαίσια των επιστημών της εγκληματολογίας και κοινωνιολογίας, τα
πεδία με τα οποία έχει κυρίως ασχοληθεί περιλαμβάνουν: το φαινόμενο της
ενδοοικογενειακής βίας, τη νομοθετική αντιμετώπιση, τα δικαιώματα του
παιδιού, τη χρήση της σωματικής τιμωρίας στη διαπαιδαγώγηση των
παιδιών, τη σωματική κακοποίηση–παραμέληση και τη σεξουαλική
παραβίαση του παιδιού, την παραβατικότητα των νέων, την μεταχείριση
των ανηλίκων στο ποινικό σύστημα, , τα δικαιώματα των παιδιών στα
ιδρύματα, την γυναικεία εγκληματικότητα, τη βία κατά των γυναικών, τα
δικαιώματα της γυναίκας, το θεσμό της οικογένειας και μορφές
εναλλακτικής φροντίδας.
Η Ειρήνη Φερέτη έχει διατελέσει μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής
του
Νόμου για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης (2005 - 2006) καθώς και Επιτροπών και Ομάδων
Μελέτης των Υπουργείων Παιδείας, Δημόσιας Τάξης και Ανάπτυξης

(Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας). Έχει επίσης διατελέσει μέλος
των
Διοικητικών
Συμβουλίων:
(α)
της
Ελληνικής
Εταιρίας
Εγκληματολογίας, (β) της Ελληνικής Εταιρίας για την Πρόληψη της
Κακοποίησης και Παραμέλησης του Παιδιού, ως Γενική Γραμματέας, (γ)
του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, όπου είναι συνεργάτης
διαρκούς Συμβουλευτικού Προγράμματος στήριξης γυναικών και παιδιών
που αντιμετωπίζουν προβλήματα βίας μέσα στην οικογένεια και (δ) του
Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». Είναι επίσης μέλος της
International Alliance of Women της οποίας υπήρξε διαπιστευμένη
εκπρόσωπος στο Γραφείο του Ο.Η.Ε. στη Βιέννη.
Η Ειρήνη Φερέτη είναι παντρεμένη με τον Τάσο Χατζή, παιδίατρο, Διευθυντή της Μονάδας
Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και έχουν δύο παιδιά.

IRENE FERETI B.Sc(Hon), MA (Crim)
Irene Fereti holds a Joint Honours Bachelor of Science Degree in Sociology
with Economics as a minor subject from Loughborough University, U.K. and
a Master of Arts Degree in Criminology from the University of Keele, U.K.
She has been awarded a Ford Foundation Fellowship and has been a
Research Associate and Ford Fellow at the Institute for the Study of Social
Change at the University of California, Berkeley. Irene Fereti has also
carried post graduate research at the University of Cambridge.
Since 1989,she works at the Institute of Child Health as a research
criminologist and sociologist. Her work includes research and prevention
programmes, conferences, seminars, participation in scientific committees,
collaboration with European and international organisations, conference
papers, articles and publications in Greek and international scientific journals
and books.
Irene Fereti has taught at graduate and undergraduate level at the University
of Cambridge and University of Westminster in the U.K. and at Panteion
University where she is an external collaborator in the Graduate Program of
Criminological Studies. She has also been teaching at the National Centre of
Public Administration and Self Administration on the subject of legal
intervention in dealing with the phenomenon of family violence.
Between 2001 – 2003 Irene Fereti was appointed as an expert in the Working
Group on Children at Risk and in Care established at the Council of Europe
for the protection of children’s rights in institutions and the development of
alternative forms of care in the member states (Recommendation 2005 – 05).
Within the disciplines of sociology and criminology the areas within which she
has mostly worked include:
9 The phenomenon of family violence
9 Legislation and the legal context
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Children’s rights
The use of corporal punishment
Child physical and sexual abuse
Juvenile delinquency
The treatment of juveniles
in the Criminal Justice System
Children’s rights in institutions
Female criminality
Violence against women
Women’s rights
Family sociology
Alternative forms of care

Irene Fereti has been a member of the Ministry of Justice Committee
assigned to draft the new law for dealing with family violence and of various
committees and study groups at the Ministry of Education and Religious
Affaires, Ministry of Public Order and Ministry of Development (General
Secretariat of Research and Technology).
Irene Fereti has been a member of the Governing Boards of : (a) the Hellenic
Society of Criminology, (b) the Greek Society for the Prevention of Child
Abuse and Neglect, (c) the League for Women’s Rights where she is
working on a voluntary basis at the ongoing Counseling Programme for the
support of women and children victims of violence in the home and (d) the
“Saint Sophia” Children’s Hospital.Irene Fereti is a member of the
International Alliance of Women of which she has been an accredited
representative in the UN office in Vienna.

