
  

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η ΓΓΙΦ στην εκδήλωση της ΔΕΠΙΣ Π. Φαλήρου  

για τη βία κατά των γυναικών  

 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, συμμετείχε στην 

εκδήλωση που πραγματοποίησε η Δημοτική  Επιτροπή Ισότητας Φαλήρου, στις 15/11/2017, 

με θέμα «Η βία κατά των γυναικών». 

 

Η κα Κούβελα τόνισε εξ’ αρχής ότι η 25
η
 Νοέμβρη κάθε έτους, η οποία τιμάται 

παγκοσμίως ως η ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, επιβάλλει σε όλους 

και όλες μας να συγκεντρωθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο στη θεματική, με στόχο την 

καταπολέμηση ενός άκρως επικίνδυνου φαινομένου, που ενισχύει τις διακρίσεις σε βάρος 

των γυναικών, νοθεύοντας παράλληλα την ευημερία της κοινωνίας μας.  

 

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις πολιτικές και τις δράσεις της ΓΓΙΦ για την εξάλειψη 

της βίας κατά των γυναικών, με έμφαση: 

 

� Στη διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας και το συνεχή εμπλουτισμό των υπηρεσιών 

των δομών της ΓΓΙΦ για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (24ωρη 

Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας 

στους διάφορους Δήμους όλης της χώρας) με: 

- την επιτυχία της ΓΓΙΦ να εξασφαλίσει τη συνέχιση της χρηματοδότησης του δικτύου 

- τη διεύρυνση των ωφελούμενων πληθυσμιακών ομάδων γυναικών 

- τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών των δομών με τη συμβουλευτική εργασίας  

- τη συνεργασία της ΓΓΙΦ με τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους, 

προσφέροντας στις ωφελούμενες ομάδες γυναικών ΔΩΡΕΑΝ νομική στήριξη και 

βοήθεια. 

� Στη θεματική της βίας ως διακριτό άξονα προτεραιότητας στο «Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020» της ΓΓΙΦ 

� Στην ολοκλήρωση  του πορίσματος της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την επικύρωση 

της «Σύμβασης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και 

της ενδοοικογενειακής βίας» του Συμβουλίου της Ευρώπης (γνωστή ως Σύμβαση 

της Κωνσταντινούπολης), βάσει του οποίου έγινε το προβλεπόμενο από τη 

Σύμβαση νομοσχέδιο και αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους να κατατεθεί στη 

Βουλή από τον Υπουργό  Δικαιοσύνης 



  

� Στη συμβολή της ΓΓΙΦ στη συγκρότηση υποομάδας στη Βουλή για την εμπορία 

ανθρώπων (trafficking) 

� Στην πρωτοβουλία της ΓΓΙΦ να συστήσει Διεπιστημονική Ομάδα Έργου (από τα τέλη 

του 2016) για τη μελέτη του ζητήματος της πορνείας, υπό το πρίσμα και τις καλές 

πρακτικές νομοθέτησης που θέτει το σκανδιναβικό, αλλά και το γαλλικό μοντέλο 

αντιμετώπισης της πορνείας 

� Στην πρωτοβουλία της ΓΓΙΦ -και ενόψει της επικείμενης Παγκόσμιας Ημέρας για την 

εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών- να δημιουργήσει τέσσερα νέα σποτ με θέμα 

τη σεξουαλική παρενόχληση στους τομείς της εργασίας, της υγείας και της 

εκπαίδευσης, προκειμένου να βοηθήσουν ώστε να γίνει καλύτερα αντιληπτή η 

λεπτή γραμμή που διαχωρίζει το κομπλιμέντο από τη σεξουαλική παρενόχληση, να 

ανοίξει η συζήτηση στη χώρα μας και να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο αλλά και να 

δημιουργηθούν  οι κοινωνικές  συνθήκες στις οποίες δε θα μπορεί να ευδοκιμήσει 

η σεξουαλική παρενόχληση  

Κλείνοντας, η Γενική Γραμματέας δήλωσε ότι: «Με το μήνυμα «Δεν είσαι μόνη – δεν 

είσαι η μόνη» η ΓΓΙΦ απευθύνει και πάλι το κάλεσμα σε κάθε γυναίκα θύμα ή εν δυνάμει 

θύμα βίας, να σπάσει τη σιωπή της και να απευθυνθεί στις δομές της ΓΓΙΦ, ώστε να λάβει 

ΔΩΡΕΑΝ και απλόχερα τη στήριξη των εξειδικευμένων υπηρεσιών της». 
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