
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Δράσεις και πρωτοβουλίες της ΓΓΙΦ  

για τη βοήθεια των γυναικών προσφύγων 

 
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) σε συνεργασία με το Κέντρο 

Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), ως επιστημονικά υπεύθυνο των έργων: «Λειτουργία 

δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 

καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας», συνεχίζουν 

τις δράσεις τους, προκειμένου να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.  

 

 Έτσι,  διασφάλισαν ότι στις δομές που λειτουργούν στο πλαίσιο των έργων αυτών, 

θα παρέχονται υπηρεσίες και σε γυναίκες πρόσφυγες θύματα ή εν δυνάμει θύματα βίας και 

τα παιδιά τους ή σε γυναίκες πρόσφυγες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.  

 

Για το σκοπό αυτό, υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας της ΓΓΙΦ και του ΚΕΘΙ με τη 

ΜΚΟ Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών – ΔΙΟΤΙΜΑ και με την διεθνή ΜΚΟ 

International Medical Corps (IMC).  

 

Το αντικείμενο της εν λόγω συνεργασίας αφορά το σχεδιασμό της δράσης του 

έργου που σχετίζεται με την επιμόρφωση στελεχών του Δικτύου Δομών για την 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών της ΓΓΙΦ και του ΚΕΘΙ στην περιφέρεια Αττικής. 

Επίσης, εμπλέκει και τα στελέχη των ανοιχτών δομών φιλοξενίας προσφύγων, για θέματα 

πρόληψης και προστασίας από την έμφυλη βία σε προσφυγικούς πληθυσμούς.  

 

Στόχος της επιμόρφωσης είναι η εξειδικευμένη πληροφόρηση και η ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων ανταπόκρισης των στελεχών του πεδίου στις διαφοροποιημένες ανάγκες που 

έχουν οι γυναίκες πρόσφυγες θύματα έμφυλης βίας. 

 

 Την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουνίου, με μεγάλη προσέλευση 

συμμετεχόντων/ουσών, πραγματοποιήθηκαν   εκπαιδευτικά σεμινάρια των επαγγελματιών, 

που απασχολούνται σε Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών, σε Ξενώνες Κακοποιημένων 

Γυναικών και στην τηλεφωνική γραμμή SOS 15900. Οι θεματικές ενότητες των σεμιναρίων 

ήταν η Προστασία των γυναικών προσφύγων, η Πρώτη Ψυχολογική Βοήθεια, η Πολιτισμική 

διαφοροποίηση, η Διαδικασία ασύλου, μετεγκατάστασης και οικογενειακής επανένωσης 

και οι Διαδικασίες Παραπομπής. 
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