
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Με καλή συνεργασία, θα τα καταφέρουμε!» 

Συνάντηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων 

με φορείς για το προσφυγικό και τους Ξενώνες φιλοξενίας 

 

 

 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα μαζί με στελέχη της ΓΓΙΦ, την 

Παρασκευή 22 Απριλίου οργάνωσε μία σημαντική συνάντηση μεταξύ φορέων, με στόχο να συζητηθεί 

η πρόθεση της ΓΓΙΦ να σταθεί αλληλέγγυα και να παρέχει περιορισμένο αριθμό κλινών στους 

Ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες, σε γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδια τους.  

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα 

Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), ως επιστημονικά εποπτεύοντα φορέα, και τους Δήμους, διατηρεί και αναπτύσσει 

ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δομών για τις γυναίκες που υφίστανται βία. Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο 

να δοθούν πρακτικές λύσεις για τις γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδια τους, που αποτελούν τον 

μεγαλύτερο μέρος του προσφυγικού πληθυσμού, αποφασίστηκε να διατεθεί ορισμένος αριθμός 

κλινών ανάλογα με το δυναμικό και την πληρότητα του κάθε Ξενώνα. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από φορείς που εμπλέκονται στο προσφυγικό 

ζήτημα, με στόχο το συντονισμό και την επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν από το εν λόγω έργο. 

Ενδεικτικά, συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, του Αναπληρωτή 

Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, του Υφυπουργού Εσωτερικών, από το Υπουργείο Υγείας, το 

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Υπηρεσία 

Πρώτης Υποδοχής, τη Γ.Γ. Πρόνοιας, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.   

Αντικείμενο συζήτησης υπήρξε η περιγραφή της συγκεκριμένης δράσης και η διαδικασία, η 

οποία πρέπει να ακολουθηθεί. Ήταν η πρώτη από σειρά συναντήσεων που θα διοργανωθούν το 

αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Στις ουσιαστικές δυσκολίες που ανακύπτουν και καλούνται οι 

φορείς να λύσουν, η Γενική Γραμματέας απαντά ότι «με καλή συνεργασία και συνεισφορά από 

όλους, θα τα καταφέρουμε! Οι γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους μας χρειάζονται και θα 

είμαστε εδώ, αλληλέγγυα, στο ύψος και τις ανάγκες των περιστάσεων!». 
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