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Συνεδρίαση 1η
Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης

Στην Αθήνα στις 16/09/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο αμφιθέατρο της
Γενικής Δ/νσης Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, ύστερα από πρόσκληση
της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της.
Η πρόσκληση κοινοποιήθηκε επίσης:
i. στην κα Μπούκη Ευαγγελία, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (με την υπ’ αρ.
οικ. 175623/11-09-2015 πρόσκληση) και
ii. στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το Γραφείο Ισότητας της ΕΝΠΕ και
προς την Πρόεδρο Κ.Ε.Θ.Ι. (με την υπ’ αρ. οικ. 175633/11-09-2015 πρόσκληση).
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής:
 η Πρόεδρος και Περιφερειάρχης κα Δούρου Ρένα,
 η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Δανιά Νικολέττα (τακτικό μέλος της
Επιτροπής),
 η εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Α. κα Τσικρικώνη Άννα – Μαρία (τακτικό μέλος της
Επιτροπής)
 η εκπρόσωπος της Γ.Γ.Ι.Φ. κα Μαλακού Αικατερίνη (τακτικό μέλος της
Επιτροπής)
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής:
 η αναπληρώτρια Πρόεδρος και Αντιπεριφερειάρχης κα Αποστολάκη Ευαγγελία.

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτέλεσε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής,
κα Λουκέρη Μελπομένη.
Στη Συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης η κα Κούβελα Φωτεινή της Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων, η κα Μπούκη Ευαγγελία στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ο κος Δεληστάθης
Αλέξανδρος, αντιπρόεδρος Κ.Ε.Θ.Ι, ως εκπρόσωπος της Προέδρου Κ.Ε.Θ.Ι.
κας Αγαθοπούλου Ειρήνης.

Η κα Δανιά Νικολέττα, χαιρέτησε τα μέλη και έδωσε τον λόγο στην κ. Κούβελα
Φωτεινή, η οποία ενημέρωσε την Επιτροπή για το έργο και τις δράσεις της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων λέγοντας:
« Φίλες και φίλοι,

κα Περιφερειάρχη
Ευχαριστώ για την πρόσκληση στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας της
Περιφέρειας Αττικής. Με μεγάλη χαρά παρευρίσκομαι σήμερα κοντά σας σε αυτή την
προσπάθεια που κάνετε για τη διαμόρφωση θέσεων αλλά και εφαρμογής
συγκεκριμένων πολιτικών για την επιτυχία του κοινού μας αγώνα που είναι η
κατάκτηση της ισότητας των φύλων.
Τους τελευταίους 7 μήνες διακυβέρνησης, από τη θέση της Γενικής Γραμματέα,
εργάστηκα και συνεχίζω και σήμερα, πάνω στα ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες και
την προώθηση πολιτικών και δράσεων για την ισότητα των φύλων στην πράξη.
Στη ΓΓΙΦ, δεν αντιμετωπίσαμε την ισότητα των φύλων σαν «γυναικείο ζήτημα», αλλά
ως μια οικουμενική αρχή, έτσι όπως αυτή διατυπώνεται και προτάσσεται στους
«Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας» του ΟΗΕ, καθώς και στις διακηρύξεις και τα
ντοκουμέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων Διεθνών Οργανισμών, ως
αποτέλεσμα των κατακτήσεων που έφεραν οι αγώνες, οι διεκδικήσεις και οι ιδέες των
γυναικών και του φεμινιστικού κινήματος στην Ευρώπη και τον κόσμο όλο.
Τα τελευταία πέντε χρόνια, η πολύπλευρη επίθεση της κρίσης στα κεκτημένα
δικαιώματα των γυναικών πολλαπλασίασε τα εμπόδια ισότιμης ένταξής τους στην
αγορά εργασίας.
Ένας τεράστιος αριθμός, νέων κυρίως γυναικών, οδηγήθηκε στην ανεργία (το ποσοστό
ξεπερνάει το 60%) και στη μαζική επιστροφή στο σπίτι, λόγω της γενικευμένης
συρρίκνωσης της απασχόλησης.

2

Επεφύλασσε διακριτική μεταχείριση μεταξύ των φύλων, επιβαρύνοντας για μία ακόμη
φορά τις γυναίκες με την άτυπη ανάληψη επιπρόσθετων καθηκόντων (φροντίδα
εξαρτημένων μελών της οικογένειας, όπως π.χ. παιδιά, ηλικιωμένα μέλη ή ασθενείς),
προσβλέποντας στην άμβλυνση του ελλείμματος του κοινωνικού κράτους και
αναπαράγοντας παράλληλα αναχρονιστικούς, παραδοσιακούς ρόλους στο εσωτερικό
της οικογένειας.
Ταυτόχρονα, η ανασφάλιστη εργασία και οι γενικότερες παραβιάσεις της εργατικής
νομοθεσίας, αυξήθηκαν τόσο στην περίπτωση των ανδρών, όσο και στην περίπτωση
των γυναικών εργαζομένων.
Όμως, οι τελευταίες υφίστανται επιπλέον τις άφθονες παραβιάσεις της νομοθεσίας
από την εργοδοσία στις περιπτώσεις εγκυμοσύνης και λοχείας (παραβιάσεις που
αφορούν στη χορήγηση των αδειών μητρότητας και ανατροφής, περιστατικά μη
ανανέωσης συμβάσεων, απολύσεις), καθώς και τις διακρίσεις κατά τη διαδικασία
πρόσληψης νέου προσωπικού σε αρκετές περιπτώσεις επιχειρήσεων.
Οι νέες γυναίκες αποθαρρύνονται, ιδιαίτερα συχνά, από τη δημιουργία οικογένειας και
ερχόμενες αντιμέτωπες με το επίπλαστο δίλημμα «μητρότητα ή καριέρα» αναλώνονται
σε έναν εξαντλητικό αγώνα δρόμου, προκειμένου να συγκεράσουν οικογενειακή και
επαγγελματική ζωή.
Οι κοινωνικές δομές, η συλλογική κοινωνική συνείδηση και τα στερεότυπα για τους
κοινωνικούς ρόλους των φύλων εξακολουθούν να αποτελούν ανασχετικούς
παράγοντες για την ισότιμη θέση, αλλά και την παροχή ίσων ευκαιριών στις γυναίκες
σε συνάρτηση με την απασχόληση.
Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία η ενίσχυση της πολιτικής κατά των διακρίσεων
φύλου,

ενισχύοντας

πρωτίστως

τους

μηχανισμούς

ελέγχου

εφαρμογής

της

υφιστάμενης νομοθεσίας και δρομολογώντας τη βελτίωσή της.
Στο πλαίσιο ενός απολογισμού έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
Φύλων των τελευταίων 7 μηνών, σας παρουσιάζουμε πρωτοβουλίες και δράσεις οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν με σκοπό :
 την οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα μέτρα και

τις πολιτικές που θεσμοθετούνται και εφαρμόζονται, αλλά
 και την υποστήριξη και περαιτέρω προώθηση των προγραμμάτων,

σχεδιασμός και η υλοποίηση

ο

των οποίων ξεκίνησε κατά το παρελθόν και

βρίσκονται εν εξελίξει.
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 Από την πρώτη στιγμή επιδιώξαμε και πετύχαμε την ενεργή Δικτύωση και

υποβολή προτάσεων προς τα Υπουργεία για την προώθηση τις Ισότητας των
Φύλων στις δημόσιες πολιτικές.
Οι

προτάσεις-παρεμβάσεις

μας

αφορούν

στην

ενίσχυση

της

γυναικείας

απασχόλησης, στην προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των
γυναικών, σε ρυθμίσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση του ήδη υπό τροποποίηση
νόμου για το σύμφωνο συμβίωσης, στον εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου
και τη βία κατά των γυναικών, στην επιμόρφωση του προσωπικού της αστυνομίας
(που καλείται να αντιμετωπίσει περιστατικά βίας και εμπορίας των γυναικών με τη
δέουσα ευαισθησία), στην προβολή της γυναίκας από τα ΜΜΕ και τη συνακόλουθη
διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης βάσει των καθιερωμένων έμφυλων ρόλων
και στερεοτύπων.
Για τους παραπάνω λόγους, το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήσαμε
συναντήσεις με τους –και τις-αρμόδιους,-ες υπουργούς Δικαιοσύνης, Επικρατείας και
Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Αλληλεγγύης και Αναπληρωτές Υπουργούς
Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τις οποίες υπεβλήθησαν και
συζητήθηκαν αναλυτικά οι προτάσεις της Γ. Γ. Ισότητας των Φύλων.
 Με επιστολή μας προς την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, ενημερώσαμε

για τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. και υποβάλλαμε μία σειρά από προτάσεις που
αφορούν

το

Ελληνικό

Κοινοβούλιο

για

την

ανάληψη

συγκεκριμένων

πρωτοβουλιών και δράσεων με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση ενός
Κοινοβουλίου που θα αποτελέσει πρότυπο μεταξύ των Ευρωπαϊκών -αλλά και
των Παγκόσμιων Κοινοβουλίων- αναφορικά με την εφαρμογή της Αρχής της
Ισότητας των Φύλων και της εξάλειψης κάθε μορφής διακρίσεων.
Προτείναμε μέτρα όπως:
-

Τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού της Βουλής, ούτως ώστε η εφαρμογή
της Αρχής της Ισότητας των Φύλων να ορίζεται και να περιγράφεται ρητώς ως
υποχρέωση εκ μέρους των Μελών του Κοινοβουλίου και λοιπών εμπλεκομένων
προσώπων (εργαζομένων στο Κοινοβούλιο κοκ.).

-

Ο χαρακτηρισμός της σεξιστικής συμπεριφοράς και της δημόσιας εκφοράς
σεξιστικού λόγου ως συμπεριφοράς ανάρμοστης και η πρόβλεψη ανάλογων
κυρώσεων.

4

-

Αναμόρφωση της γλώσσας σύνταξης των εγκυκλίων, των δημοσιεύσεων και των
ανακοινώσεων του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να απευθύνονται και στα δύο
φύλα και ο λόγος.

-

Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τις βασικές αρχές της ισότητας
των φύλων στο προσωπικό της Βουλής και στους Βουλευτές-Βουλεύτριες.
Αξιοποίηση του ΕΚΔΔΑ.

-

Αξιοποίηση του Καναλιού της Βουλής ως πολύτιμου οχήματος για την
ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με σκοπό την άρση των
έμφυλων διακρίσεων και την εφαρμογή της Ισότητας των Φύλων στον
καθημερινό βίο. Πρόταση για τη δημιουργία ειδικής ζώνης με τη συμμετοχή
γυναικών και τη διαμόρφωση ποικίλων θεματικών εκπομπών.

-

Δημιουργία Τμήματος ή Επιτροπής παρακολούθησης και αξιολόγησης της
εφαρμογής της ισότητας των φύλων, στο πλαίσιο του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Μετά τις εκλογές, σχεδιάζουμε και θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις μας και στα
υπόλοιπα υπουργεία, καθώς και σε άλλα θεσμικά όργανα για ζητήματα παιδείας,
αθλητισμού, πολιτισμού κοκ.
 Μέσα από

μια συντονισμένη Πανελλαδική εκστρατεία επιδιώξαμε την

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το ζήτημα της βίας σε βάρος των
γυναικών στοχεύοντας τόσο στην ανάδειξη των δομών που λειτουργούν για την
υποστήριξη και την προστασία των γυναικών – θυμάτων βίας, όσο και στην
εξάλειψη της στερεοτυπικής ανοχής και της αναπαραγωγής του φαινομένου της
έμφυλης βίας.
Με αφετηρία το Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση όλων των
μορφών Βίας κατά των Γυναικών,

αναπτύξαμε πολιτικές και υλοποιούνται έργα

που στοχεύουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας που ασκείται
κατά των γυναικών (ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμός, εμπορία
γυναικών με στόχο τη σεξουαλική εκμετάλλευση) σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο.
Παρεμβήκαμε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Περιφέρειες και

Δήμοι) όλης της

Επικράτειας για να στηρίξουμε α) τη συνέχιση της βέλτιστης λειτουργίας του συνόλου
των Υποστηρικτικών Δομών για τις γυναίκες που υφίστανται βία και β) τη διατήρηση
των θέσεων εργασίας του συνόλου των εργαζομένων σε αυτές.
Οι δομές αυτές είναι η 24ωρης λειτουργίας Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, τα 40
Συμβουλευτικά Κέντρα (Γενικής Γραμματείας και Ο.Τ.Α.) και 21 Ξενώνες Φιλοξενίας
γυναικών θυμάτων βίας (Ο.Τ.Α. και Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης),
παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες στις απευθυνόμενες γυναίκες.
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Οι δομές στο σύνολό τους στελεχώνονται από επιστημονικό προσωπικό, ειδικά
καταρτισμένο και με εμπειρία στη συμβουλευτική γυναικών. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα
παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συμβουλευτικής, καθώς και
νομική βοήθεια σε συνεργασία με τον εκάστοτε τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο. Οι
Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών παρέχουν ασφαλή διαμονή στις
γυναίκες θύματα βίας και στα παιδιά τους.
Σκοπός των υπηρεσιών αυτών είναι η ενδυνάμωση των γυναικών θυμάτων βίας και η
ανάκτηση της αυτοεκτίμησης και κάθε άλλου απαραίτητου εφοδίου, ούτως ώστε να
βοηθηθούν, τόσο κατά την ανάληψη της ευθύνης της επαγγελματικής ζωής, όσο και
κατά τη λήψη των ωφελιμότερων -για τις ίδιες και για το μέλλον τους- αποφάσεων.
Στις αρμοδιότητες των δομών περιλαμβάνονται επίσης η δικτύωση με τους τοπικούς
φορείς καθώς και οι πρωτοβουλίες υλοποίησης ενημερωτικών παρεμβάσεων τοπικής
εμβέλειας.
Βασική προτεραιότητα μας για την επικείμενη προγραμματική περίοδο είναι η
συνέχιση και αναβάθμιση των υποστηρικτικών δομών για τη βία κατά των
γυναικών. Ήδη έχει
Ε.Ε.) για

δρομολογηθεί η προσπάθεια (υποβολή πρότασης προς την

τον εμπλουτισμό τους με την παροχή Συμβουλευτικής για την ένταξη

στην αγορά εργασίας και τη συνεργασία με οργανώσεις της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας

Οικονομίας.

Καλούμε

τις

Περιφέρειες

και

τους

Δήμους

να

υποστηρίξουν ουσιαστικά.
 Ορίσαμε σε όλες τις Περιφερικές Επιτροπές Ισότητας τις εκπροσώπους της

Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και συνεργαστήκαμε με τους Ο.Τ.Α.
για να στηρίξουμε το έργο των αιρετών γυναικών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 Διευρύναμε την Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας των Φύλων σε

όλους σχεδόν τους Δήμους της Χώρας. Η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας
σημαίνει την ανάληψη επίσημης δέσμευσης για την προώθηση της αρχής της
Ισότητας των Φύλων, την ένταξη της διάστασης του φύλου κατά τη χάραξη των
τοπικών πολιτικών και την υλοποίηση δράσεων που διατυπώνονται στη Χάρτα
και εξειδικεύονται στον Οδηγό Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την
Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.
 Συστήσαμε και ήδη έχει αρχίσει να λειτουργεί η Επιτροπή Έργου (αναμένεται η

έκδοση του ΦΕΚ μετά το άνοιγμα της Βουλής) για την άμεση κύρωση και ψήφιση
από την Ελληνική Βουλή, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης «για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της
ενδοοικογενειακής βίας» (Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης). Η Σύμβαση
αυτή αποτελεί το πρώτο δεσμευτικό κείμενο, σε επίπεδο διεθνούς θεσμικού
πλαισίου, για την πρόληψη του φαινομένου της βίας, τη μέριμνα της πολιτείας
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για την προστασία των θυμάτων και την τιμωρία των δραστών. Η υλοποίηση της
Σύμβασης θα δρομολογηθεί με την (προβλεπόμενη από τη Σύμβαση) ψήφιση
Ενιαίου Νόμου για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε όλους
τους τομείς της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας της ζωή.
 Συστάθηκε και ήδη λειτουργεί η Επιτροπή για την Επικαιροποίηση και την

αναβάθμιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων σε
τομείς άμεσης προτεραιότητας όπως

είναι η εργασία, η αντιμετώπιση της

φτώχειας, η ανεργία, τα ασφαλιστικά δικαιώματα, η υγεία, η εκπαίδευση
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις νέες συνθήκες και να συμβάλλουμε στην
αλλαγή της συλλογικής κοινωνικής συνείδησης γύρω από το ζήτημα της
Ισότητας των Φύλων.
 Συνεχίσαμε και ολοκληρώνουμε την λειτουργία Παρατηρητηρίου για την

Ισότητα των Φύλων. Είναι ένα έργο σημαία για τη ΓΓΙΦ και αφορά την
Οργάνωση Υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση
των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης. Αναπτύξαμε
δράσεις και διοργανώσαμε σχετική ημερίδα για την διάχυση των αποτελεσμάτων
του. Ετοιμάζουμε νέα ημερίδα στο τέλος Σεπτέμβρη για την υγεία και την
απασχόληση.
 Διοργανώσαμε ημερίδες

και εκδηλώσεις σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ με στόχο

την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τα ζητήματα ισότητας των
φύλων, καθώς και πιο συγκεκριμένα για τη βία που υφίστανται το γυναικείο
φύλο σε όλες της τις εκφάνσεις.
 Διοργανώσαμε επιμορφωτικά προγράμματα

στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής

κοινότητας, σεμινάρια και ποικιλόμορφες εκδηλώσεις στην α/βάθμια και τη
β/βάθμια εκπαίδευση που να εστιάζουν σε θέματα φύλου, έμφυλων ρόλων και
στερεοτυπικών συμπεριφορών, καθώς στο φαινόμενο της έμφυλης βίας.
 Υπογράψαμε το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού,

Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων,
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και του Κέντρου
Ερευνών για θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
έργου που θα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και την επιμόρφωση
εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας των φύλων, έμφαση στις έμφυλες
διακρίσεις. Ήδη έχει βγει πρόγραμμα σεμιναρίων για το μήνα Οκτώβριο σε
πολλές πόλεις της Ελλάδας.
 Είχαμε έμπρακτη συνδρομή στο έργο Συνδικαλιστικών Οργάνων (παροχή

βοήθειας σε περιπτώσεις παραβιάσεων εκ μέρους της εργοδοσίας, καταγγελιών
κοκ) σε συνάρτηση με κεκτημένα δικαιώματα και λοιπές παροχές (άδεια
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τοκετού, γονικές άδειες κλπ) που συμβάλλουν στην εφαρμογή της ισότητας των
φύλων στον χώρο της εργασίας.
 Πραγματοποιήσαμε

συνάντηση

με

εκλεγμένες

συνδικαλίστριες

στα

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια σωματεία για αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή
απόψεων καθώς και για περαιτέρω συνεργασία. Την επόμενη περίοδο θα
προχωρήσουμε σε συνάντηση με όλες τις συνδικαλίστριες και σε πρωτοβάθμιο
επίπεδο καθώς και με τις υπόλοιπες γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ.
 Πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις σε θεσμικά όργανα της Ε.Ε και σε διεθνείς

ημερίδες - εκδηλώσεις για τη δημοσιοποίηση, υποστήριξη και προώθηση των
πρωταρχικών θέσεων, του σχεδιασμού, αλλά και του ήδη πραγματοποιηθέντος
έργου μας σε θέματα πολιτικών ισότητας των φύλων αλλά και της έμφυλης
βίας.
 Μπροστά στις εκλογές της 20/9/2015, στείλαμε επιστολή σε όλα τα Κόμματα

και τα παροτρύναμε όχι μόνο να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια τους με γυναίκες
που να καλύπτουν το 1/3 του συνόλου των υποψηφίων αλλά να το υπερβούν και
να πετύχουν το 1/2 ώστε να εκλέξουν περισσότερες γυναίκες στη Βουλή. Θα
εξετάσουμε τα ψηφοδέλτια για να βγάλουμε τα συμπεράσματα μας.
Τέλος, στόχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας είναι ο σχεδιασμός και η προώθηση
μιας σειράς νομοθετικών και θεσμικών ρυθμίσεων, όπως :
-

Το νομοσχέδιο για την πραγματική ισότητα των φύλων που θα κατατεθεί
αμέσως μετά το άνοιγμα της Βουλής.
Νομοθετική πρωτοβουλία για την τροποποίηση του ισχύοντος νόμου για το
Οικογενειακό Δίκαιο με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό του, σε συνεργασία με το
συναρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

-

Καίριες Παρεμβάσεις που αφορούν τη διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης
από τα ΜΜΕ.

-

Η βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά στην αντιμετώπιση εγκληματικών
πράξεων όπως ο βιασμός και η εμπορία ανθρώπων (trafficking) και την
επικαιροποίηση και ενίσχυσή της με τις απαραίτητες αλλαγές και προσθήκες
υπό το φως και σε συμμόρφωση με νέα δεδομένα, όπως οι νέες μορφές
ηλεκτρονικής σεξουαλικής παρενόχλησης/bullying, αξιοποιώντας και τη διεθνή
εμπειρία πάνω στα συγκεκριμένα θέματα.

-

Ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για την ποινική δίωξη όσων εμπλέκονται
στη διακίνηση και την εμπορία γυναικών και ανηλίκων (trafficking) αλλά
και των χρηστών (πελατών), με παράλληλη ουσιαστική υποστήριξη των
θυμάτων.
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Το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε να διατηρούμε στο επίκεντρο της πολιτικής μας
το στόχο της πραγματοποίηση της έμφυλης ισότητας.
Στην προσπάθεια μας αυτή και μέχρι να τον καταφέρουμε, θα επιδιώξουμε να
υφανθεί και να καθιερωθεί

ένα ισχυρό κοινωνικό δίχτυ προστασίας για τη

γυναίκα που να ισχυροποιεί τη θέση της σε κάθε πεδίο, είτε στον τομέα της εργασίας,
είτε στον τομέα της αντιμετώπισης της βίας κοκ.
Εδώ θα χρειαστεί η στενή συνεργασία της ΓΓΙΦ με όλες τις Επιτροπές Ισότητας στις
Περιφέρεις και τους Δήμους.
Η δική σας Περιφέρεια με την καθημερινή, έντονη και αποτελεσματική της δράση
μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα πρότυπο για όλες τις Περιφέρειες και ένα
παράδειγμα για την διεκδίκηση και εφαρμογή της Ισότητας σε όλη την

Τοπική

Αυτοδιοίκηση.
Με την αμέριστη

βοήθεια της ΓΓΙΦ και την καλή συνεργασία, μπορούμε να

προχωρήσουμε.
Είμαι αισιόδοξη ότι θα καταφέρουμε! »
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Δούρου Ρένα πήρε το λόγο και αφού
χαιρέτησε τα μέλη και τους καλεσμένους της Επιτροπής εξέθεσε τις απόψεις της για
την σωστή και εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής. Πρότεινε πως όλες οι προτάσεις
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, οι οποίες έχουν προταθεί στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να κατατεθούν στα Περιφερειακά και Δημοτικά
Συμβούλια της χώρας. Δεσμεύτηκε ότι προτάσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
των Φύλων μπορούν να κατατεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής και
πριν το τέλος του έτους.
Κατόπιν, η κα Δανιά Νικολέττα, πήρε το λόγο και ανέπτυξε το θέμα σχετικά με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο για φύλο και Τοπική Αυτοδιοίκηση λέγοντας:
«Η ΓΓΙΦ αναγνωρίζοντας τη σημασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως βασικού φορέα

άσκησης πολιτικής, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει δράσεις για την ένταξη της
διάστασης του Φύλου στις πολιτικές των Δήμων και των Περιφερειών. Ειδικότερα για
την ένταξη της διάστασης του Φύλου στις πολιτικές της Αυτοδιοίκησης υλοποιούνται
τα ακόλουθα:


Διοργάνωση δύο επισήμων τελετών για την Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας
για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες από τους Δήμους και τις
Περιφέρειες, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ως εργαλείο για την ένταξη της
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διάστασης του φύλου, καθώς οι υπογράφουσες αρχές αναλαμβάνουν δημόσια
επίσημη δέσμευση υπέρ της αρχής της Ισότητας των Φύλων και δεσμεύονται να
υλοποιήσουν, εντός της επικράτειας τους, όσα διατυπώνονται στη χάρτα. Για
την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας από τους Δήμους εκπονήθηκε «Οδηγός
Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές
Κοινωνίες»


Σύσταση και στελέχωση γραφείου ισότητας των φύλων στην Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και την Ένωση Περιφερειών (ΕΝΠΕ) με στόχο την
αξιοποίηση και ανταλλαγή εμπειριών, την ενδυνάμωση των γυναικών και
ενίσχυσης της συμμέτοχής τους σε θέσεις πολιτικής ευθύνης.



Υλοποίηση έργου για την υποστήριξη, οργάνωση και αναβάθμιση της
λειτουργίας των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας (ΠΕΠΙΣ) καθώς και
τη μεταξύ τους δικτύωση. Ειδικότερα οι ΠΕΠΙΣ θα υποστηριχθούν ώστε να
οργανώσουν τις υπηρεσίες, να επιμορφώσουν τα στελέχη τους και να
δημιουργήσουν περιφερειακά φόρουμ για την ισότητα των φύλων.

Στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στις αιρετές περιφέρειες με το
ν3052/2010(ΦΕΚ87Α)

εντάσσεται

και

η

ουσιαστική

Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας, με στόχο την

ανασυγκρότηση

των

προώθηση της Ισότητα των

Φύλων σ’ όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής ζωής σε τοπικό
περιφερειακό επίπεδο. Συγκεκριμένα με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη
συγκροτείται σε κάθε περιφέρεια, Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, στην
οποία προεδρεύει ο/η περιφερειάρχης και μετέχουν εκπρόσωποι του περιφερειακού
συμβουλίου, των δήμων της περιφέρειας, των γυναικείων οργανώσεων και της
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Αντικείμενο των Επιτροπών Ισότητας
είναι η μέριμνα και η υποστήριξη της ένταξης της ισότητας των φύλων στην
αναπτυξιακή πολιτική της περιφέρειας, καθώς

και η διατύπωση προτάσεων και

εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα για τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την προώθηση
πολιτικών ισότητας.
Στην νέα Αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα Καλλικράτης για
κάθε περιφέρεια συστήνονται

εκ νέου Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας των

Φύλων, με στόχο την ένταξη της ισότητας των φύλων στον αναπτυξιακό
προγραμματισμό της περιφέρειας και την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων
για τις γυναίκες (άρθρο 186 νι του ν 3852/2010(ΦΕΧ87Α). Κατά συνέπεια με τις
ΠΕΠΙΣ η διάσταση του φύλου αποκτά ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στις τοπικές
δημόσιες πολιτικές της Περιφέρειας, ενώ δίνεται η ευκαιρία, με σημείο αναφοράς τις
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ΠΕΠΙΣ, να πραγματοποιηθεί ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, που λαμβάνει υπόψη
τη διάσταση του φύλου, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της περιφέρειας.
Σε όλες τις αναπτυξιακές δυνατότητες το πρόγραμμα Καλλικράτης, προβλέπει ότι η
διάσταση του

φύλου θα πρέπει να είναι παρούσα ως αποτελεσματικό εργαλείο

ανάπτυξης και προόδου προς όφελος όλων σε όλα τα επίπεδα (γυναικών, ανδρών,
περιφέρειας, τοπικής κοινωνίας, εθνικής κυβερνητικής πολιτικής). Κατά συνέπεια η
διάσταση του φύλου στις πολιτικές περιφέρειες, πρέπει να βασίζεται στους
ακόλουθους δύο κύριους άξονες:
α) Την γνώση και την ικανότητα συστηματικής ανάλυσης των περιφερειακών
αναπτυξιακών δυνατοτήτων και κυρίως των αδύναμων σημείων που δυσχεραίνουν την
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην αναπτυξιακή πολιτική της περιφέρειας .
β) Την συμβολή στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού προγραμματισμού
που εξειδικεύει τους παραπάνω γενικούς στόχους σε επιμέρους δράσεις και στόχους.
Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα η διάσταση του φύλου πρέπει να είναι ορατή και να
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.
Η διαδικασία ενσωμάτωσης το φύλου στην περιφέρειας απαιτεί κυρίως:
1. Την προσπάθεια εξισορρόπησης των επιμέρους σχεδίων ένταξης του φύλου
με τους αντίστοιχους διαθέσιμους πόρους της περιφέρειες.
2. Το συντονισμό και την ευθυγράμμιση της τοπικής αναπτυξιακής προσπάθειας
με τους αντίστοιχους στόχους

που τίθενται σε περιφερειακό και εθνικό

επίπεδο.
3. Τον διαρκή έλεγχο και τη συστηματική
επιμέρους

δράσεων

της

Περιφέρειας

προσπάθεια ενσωμάτωσης των
στον

συνολικό

αναπτυξιακό

προγραμματισμό καθώς και τον συντονισμό με άλλες τομεακές πολιτικές της
περιφέρειας.
Τέλος είναι σημαντική η ένταξη της διάστασης του φύλου στις περιφέρειες για τους
παρακάτω λογούς:
Η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες από την κεντρική διοίκηση
και συνεπώς αποτελεί το κατάλληλο πεδίο για την

καταπολέμηση των έμφυλων

διακρίσεων και ανισοτήτων. Επίσης με μια σειρά από μέτρα που μπορούν να παρθούν
μπορεί να δημιουργηθεί μια πραγματικά ισότιμη και ισόνομη τοπική κοινωνία για όλους
τους πολίτες/πολίτισσες.
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Το κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση του ήδη υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου των
προηγούμενων διοικήσεων . Εμείς ως διοίκηση διαφοροποιούμαστε με τον νόμο του
Καλλικράτη που ανασυγκροτεί και τις ΠΕΠΙΣ . Επιφυλασσόμαστε για προτάσεις στην
δική μας αντίληψη. Επειδή η τελευταία παράγραφος αποτελεί μια κακή διατύπωση
εμείς θεωρούμε ότι ο νόμος του Καλλικράτη είναι ένα νομοθετικό κείμενο που τώρα
αξιολογείται και εφαρμόζεται. Είναι κοινός τόπος ότι χρειάζεται βελτιώσεις και στο
πνεύμα αυτό για να είναι πιο αποτελεσματικές οι δράσεις μας για τη διαμόρφωση των
πολιτικών ισότητας ίσως χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις των διατάξεων περί ισότητας
των φύλων. που μπορούμε να καταθέσουμε στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των
Φύλων. Αυτό θα το δούμε στις επόμενες συνεδριάσεις αφού δούμε τι πραγματικά
θέλουμε να κάνουμε και πέρα από το πλαίσιο του Καλλικράτη».
Όλοι οι παρευρισκόμενοι απεύθυναν χαιρετισμό, κατέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά
με το ότι η Επιτροπή μπορεί να παράγει ένα σημαντικό και αξιόλογο έργο και
βεβαιώσαν τη συμβολή τους, στο έργο αυτό με όλες τους τις δυνάμεις.
Τέλος, το λόγο πήρε η κ. Μπούκη Ευαγγελία, η οποία ανέπτυξε την πρόταση της
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για κέντρα κακοποιημένων γυναικών,
παρουσιάζοντας τα παρακάτω:
« ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ στην

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η απάντηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, στις ποικίλες όψεις της
βίας κατά των γυναικών, ήταν η εκπόνηση του Εθνικού Προγράμματος για την
Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών. Το Πρόγραμμα
στόχευε:


Στην ολοκληρωμένη υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας (κυρίως
ενδοοικογενειακή βία και trafficking) και των παιδιών τους.



Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και



Στην ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την
πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών

Tο Πρόγραμμα περιλάμβανε,
τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.

μεταξύ

άλλων,

κάθετες

παρεμβάσεις

σε

Οι εξεταζόμενες δομές, εντάσσονται στις κάθετες παρεμβάσεις για την Περιφέρεια
Αττικής και είναι το σύνολο των δομών που συστάθηκαν και λειτούργησαν στην
Περιφέρεια Αττικής κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, στο πλαίσιο του ΕΠ
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Στις εν λόγω δομές περιλαμβάνονται έξι (6)
Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας και τέσσερις (4)
Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους
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συμπεριλαμβανομένου ενός (1) Ξενώνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΕΚΚΑ) που έλαβε χρηματοδότηση με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας και των
υπηρεσιών του. Συγκεκριμένα, αφορούσε στην αύξηση της δυναμικότητας του, την
παροχή νέων υπηρεσιών καθώς και την παροχή των ήδη προσφερόμενων υπηρεσιών
με χρήση νέων και καινοτόμων μεθόδων.
Χωροθέτηση:
Πιο συγκεκριμένα, τα δύο (2) από τα έξι (6) Συμβουλευτικά Κέντρα λειτουργούν στην
Αθήνα και τον Πειραιά ως Κέντρα Συμβουλευτικής της ΓΓΙΦ με Συντονιστή το ΚΕΘΙ.
Τα λοιπά τέσσερα λειτουργούν ως Κέντρα Συμβουλευτικής των αντίστοιχων ΟΤΑ και
βρίσκονται στο Περιστέρι, το Χαλάνδρι, τη Φυλή και τη Δραπετσώνα. Τα δεδομένα
αυτά παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΦΥΛΗ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡ.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩ
Ν
6
6
3
4
3
4
26

Αντίστοιχα οι τρείς από τους τέσσερις Ξενώνες Φιλοξενίας λειτουργούν στους
αντίστοιχους ΟΤΑ και βρίσκονται στην Αθήνα, τον Πειραιά και τις Αχαρνές και ο
Ξενώνας του ΕΚΚΑ στο Ίλιον. Τα δεδομένα αυτά παρουσιάζονται συνοπτικά στον
παρακάτω πίνακα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΙΛΙΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡ.
ΕΡΓΑΖΟΜΕ
ΝΩΝ
5
8
5
16
34

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η λειτουργία των δομών αυτών συνιστά υπηρεσίες
πρώτης γραμμής, και καλύπτει την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής
προς τις γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, αλλά και υλοποίησης δράσεων πρόληψης και
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ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη αλλά και την αντιμετώπιση του
ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών.
Στελέχωση:
Για τη λειτουργία των δομών αυτών έχουν προσληφθεί 60 εξειδικευμένα στελέχη, με
διαδικασίες ΑΣΕΠ. Τα στελέχη αυτά εργάζονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου, διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη
της Προγραμματικής περιόδου. Οι ειδικότητες περιλαμβάνουν Ψυχολόγους,
Παιδοψυχολόγους,
Κοινωνιολόγους,
Νομικούς,
Κοινωνικούς
Λειτουργούς,
Παιδαγωγούς, Διοικητικούς (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ), Φύλακες και Γενικό Βοηθητικό
Προσωπικό.
Τα
στελέχη
των
Δομών
αυτών
παρακολούθησαν
εισαγωγικό
επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό σεμινάριο 30 ωρών με θέμα τη συμβουλευτική σε
γυναίκες που έχουν υποστεί ή υφίστανται βία με την οπτική του φύλου. (Τα
ενημερωτικά-εκπαιδευτικά σεμινάρια, για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της
Έμφυλης βίας κατά των Γυναικών, στο πλαίσιο του Έργου «Επιμόρφωση Στελεχών»,
διοργανώθηκαν δια ζώσης από το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε τρεις φάσεις: 25-28 Ιουνίου 2013 στην Αθήνα, 1416 Ιανουαρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2014 στην Αθήνα - τα δύο
τελευταία ολοκληρώθηκαν με εξ αποστάσεως διδασκαλία). Επίσης, συμμετείχαν σε
μηνιαίες εποπτείες οι οποίες πραγματοποιούνταν αρχικά από έμπειρο εξωτερικό
συνεργάτη ψυχολόγο και στη συνέχεια από ειδικευμένο ψυχολόγο του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2011-2013). Η πραγματοποίηση εποπτείας είναι πολύ
σημαντική, καθώς τα στελέχη των Δομών μπορούν να συζητήσουν, στο πλαίσιο μιας
ομάδας, με τον αρμόδιο ψυχολόγο, ζητήματα σχετικά με το χειρισμό περιστατικών,
τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, με σκοπό την καλύτερη
δυνατή εξυπηρέτηση των ωφελούμενων γυναικών. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η
συναισθηματική αποφόρτιση των στελεχών καθώς οι περιπτώσεις που χειρίζονται
είναι πολύ ιδιαίτερες και ψυχοφθόρες.
Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Υποδομή/Εξοπλισμός:
Οι Υπηρεσίες που παρέχονται, γενικά, από τις δομές αυτές ως δράσεις υποστήριξης
και αρωγής των θυμάτων έμφυλης βίας περιλαμβάνουν:
 Υπηρεσίες ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης όπως: Δράσεις
ενημέρωσης μέσω των ΜΜΕ, ανάπτυξη συνεργασιών με θεσμούς και φορείς της
τοπικής κοινωνίας (Εκκλησία, Νοσοκομεία, Αστυνομικά Τμήματα, Δικηγορικούς
Συλλόγους, κλπ), Ημερίδες, Ομιλίες, Προβολή Ταινιών, Παραγωγή Φυλλαδίων
και Αφισών, κλπ.
 Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης (εξειδικευμένη συμβουλευτική των
γυναικών θυμάτων).
 Υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης για δικαιώματα των
θυμάτων, τη σχετική νομοθεσία, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή
καταγγελίας, μήνυσης κλπ.
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Υπηρεσίες παραπομπής ή/και συνοδείας (όταν απαιτείται) των θυμάτων σε
ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε
νοσοκομεία ή κέντρα υγείας, σε φορείς κοινωνικής πολιτικής, σε φορείς
απασχόλησης, σε φορείς φύλαξης και υποστήριξης παιδιών κλπ.
Α. Ξενώνες:


Σύμφωνα με τις προσκλήσεις των Πράξεων, η δυναμικότητα κάθε Ξενώνα Φιλοξενίας
ανέρχεται σε τουλάχιστον είκοσι (20) θέσεις φιλοξενίας γυναικών μαζί με παιδιά τους.
Η συνολική δυναμικότητα των Ξενώνων Φιλοξενίας στην Περιφέρεια Αττικής
ανέρχεται σε εκατό (100) περίπου θέσεις.
Η κτιριακή υποδομή και ο αναγκαίος εξοπλισμός κάθε Ξενώνα Φιλοξενίας
καθορίζεται ρητά στην Πρόσκληση των Πράξεων. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται
αναλυτικά η κτιριακή υποδομή.
Πίνακας 1
Κτιριακή Υποδομή Ξενώνων Φιλοξενίας
ΧΩΡΟΙ
Διοίκηση
Γραφεία-Αρχείο

Χώρος υποδοχής
Ατομική συμβουλευτική
Τραπεζαρία -Καθιστικό

ΧΡΗΣΕΙΣ
Χώρος συνεδριάσεων
Χώρος διοίκησης – διοικητικών
στελεχών Χώρος αρχειοθέτησης
υλικού
Κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος με
πίνακα ανάρτησης πληροφοριακού
υλικού
Χώρος ατομικής συμβουλευτικής
Χώρος εστίασης & ψυχαγωγίας,
χώρος εκδηλώσεων και φιλοξενίας
παιδιών
Κουζίνα, αποθήκη κ.λπ.

Κουζίνα και βοηθητικοί χώροι
Υπνοδωμάτια με ανεξάρτητη
Δωμάτια φιλοξενίας
τουαλέτα-μπάνιο
Τουαλέτες
προσωπικού
WC
επισκεπτών

Κάθε Ξενώνας, επίσης, διαθέτει:
 Επαρκή υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τις ανάγκες του απασχολούμενου
προσωπικού (γραφεία, βιβλιοθήκες, καθίσματα εργασίας και επισκεπτών/τριών, Η/Υ και σχετικό εξοπλισμό, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, σύνδεση με το
διαδίκτυο).
 Επαρκή ξενοδοχειακό εξοπλισμό για τη φιλοξενία των γυναικών-θυμάτων βίας
και των παιδιών τους.
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Συστήματα Ασφαλείας, συναγερμού και άμεσης σύνδεσης με την Ελληνική
Αστυνομία.
Όλοι οι Ξενώνες διαθέτουν πρόσβαση για ΑμεΑ, έξοδο κινδύνου, θύρες ασφαλείας,
σύστημα πυρόσβεσης / πυρασφάλειας.
Κατά συνέπεια, στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχουν, σήμερα, είκοσι τέσσερις (4)
Ξενώνες Φιλοξενίας για γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους, έτοιμοι να
υποδεχθούν με ασφάλεια τον πληθυσμό-στόχο.


Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ξενώνων Φιλοξενίας των Δήμων, τον
οποίο εκπόνησε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο του έργου, για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τους Ξενώνες Φιλοξενίας αναφέρεται ρητά:
«Ο Ξενώνας παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια,
ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
Διευκολύνει, επίσης, την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή
στα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
Φύλων (ΓΓΙΦ) ή άλλων φορέων.»
Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, καλύπτονται από το απόρρητο και είναι οι
ακόλουθες:
 Παροχή ασφαλούς διαμονής των κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών

τους.

 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική.
 Παραπομπή και συνοδεία, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.
 Για τον Ξενώνα του ΕΚΚΑ εκτός από τις παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται

πιλοτικά και: 1) προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για γυναίκες,
2) προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τα παιδιά-υπηκόους
τρίτων χωρών, 3) προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τα παιδιά-μαθητές
του ξενώνα, 4) προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών του
ξενώνα.

Οι Ξενώνες Φιλοξενίας λειτουργούν καθημερινά, όλο το εικοσιτετράωρο, καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου. Το επιστημονικό προσωπικό απασχολείται οκτώ ώρες
ημερησίως σε πρωινή βάρδια και ταυτόχρονα βρίσκεται εναλλασσόμενο ανά βδομάδα
σε τηλεφωνική επιφυλακή, προκειμένου να ανταποκριθεί σε έκτατες ανάγκες.
Το βοηθητικό προσωπικό, επίσης, εργάζεται οκτώ ώρες ημερησίως σε δύο ημερήσιες
βάρδιες.
Β. Συμβουλευτικά Κέντρα:
Η κτιριακή υποδομή και ο αναγκαίος εξοπλισμός των Συμβουλευτικών Κέντρων
καθορίζεται ρητά στην Πρόσκληση των Πράξεων. Έτσι, το σύνολο των
Συμβουλευτικών Κέντρων στεγάζονται σε χώρους τουλάχιστον εξήντα (60) τ.μ. σε
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κεντρικό σημείο των πόλεων με εύκολη πρόσβαση (π.χ. μέσα συγκοινωνίας), ενώ
διαθέτουν και πρόσβαση σε ΑμεΑ. Αναλυτικότερα, το κάθε Συμβουλευτικό Κέντρο
διαθέτει τουλάχιστον τα κάτωθι:
•
Χώρο υποδοχής - χώρο βραχυπρόθεσμης παραμονής των παιδιών
•
Χώρους για ατομικές συνεδρίες ή και ομαδικές συνεδρίες.
•
Σύστημα Ασφαλείας.
Για την παροχή των υπηρεσιών έχουν δημιουργηθεί τουλάχιστον τέσσερις (4) θέσεις
εργασίας με αντίστοιχα γραφεία, βιβλιοθήκες, καθίσματα εργασίας και επισκεπτών/τριών, Η/Υ και σχετικό εξοπλισμό, καθώς και σύνδεση με το διαδίκτυο. Οι χώροι
διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, καθώς και σύστημα κλιματισμού,
θέρμανσης, πυρασφάλειας και τουαλέτες για ΑμεΑ.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται (σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας) καθημερινά
από τα Συμβουλευτικά Κέντρα είναι:
 Ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση.
 Ψυχολογική και κοινωνική συμβουλευτική (με την οπτική φύλου).
 Νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών
θυμάτων βίας (τους σχετικούς νόμους και τις διαδικασίες που απαιτούνται για
την υποβολή μήνυσης ή καταγγελίας) - (για το οικογενειακό δίκαιο, βία,
εργασία, άδεια παραμονής στη χώρα κ.ά.).
 Νομική βοήθεια, σε συνεργασία με τους τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους
στις περιπτώσεις που έχουν συναφθεί πρωτόκολλα συνεργασίας.
 Παραπομπή και συνοδεία σε ξενώνες, νοσοκομεία, φορείς απασχόλησης, φορείς
υποστήριξης παιδιών κ.λπ.
 Δράσεις πρόληψης/ ευαισθητοποίησης για τις μορφές βίας κατά των γυναικών
και ανάπτυξη δικτυώσεων.
Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και καλύπτονται από το απόρρητο της
συμβουλευτικής.
Στο δε Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας, το οποίο λειτουργεί ως Πολύκεντρο,
προσφέρονται επιπλέον συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα απασχόλησης και
επιχειρηματικότητας, καθώς και σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας.
Τα Συμβουλευτικά Κέντρα λειτουργούν καθημερινά, σε οκτάωρη βάση.
Ολοκληρώνοντας, αναφέρουμε ότι στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχουν σήμερα
συνολικά δέκα (10) Δομές για γυναίκες θύματα βίας, τα οποία απασχολούν
καταρτισμένα στελέχη στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, παρέχουν
τις υπηρεσίες τους με ενιαία αντίληψη συμβουλευτικής, λειτουργούν με τον ίδιο
κανονισμό και τηρούν στοιχεία τα οποία καταγράφονται με ενιαίο και ομογενή
τρόπο, ώστε να μπορούν να παράγονται και αξιόπιστα συμπεράσματα σε
πανελλαδικό επίπεδο.»
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Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της.
Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΑΝΙΑ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΛΟΥΚΕΡΗ

ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΛΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
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