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Η Δράση 2.1 του έργου «Χτίζοντας ένα δίχτυ ασφαλείας για γυναίκες 

πρόσφυγες και μετανάστριες» 

Στο πλαίσιο του έργου «Χτίζοντας ένα δίχτυ ασφαλείας για γυναίκες πρόσφυγες και 

μετανάστριες» ("Building a safety net for migrant and refugee women") του Προγράμματος 

“Joint Justice & Daphne call” – Actions grants to support national or transnational projects to 

enhance the rights of victims of crime/victims of violence – JUST/2015/SPOB/AG/VICT”, το 

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) έχει αναλάβει να συντονίσει τη Δράση 1.2 που 

εστιάζει στο συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε Θέματα Έμφυλης Βίας. 

Ο στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να δημιουργηθούν και στις τρεις χώρες που 

συμμετέχουν με εταίρους στο έργο, στην Ελλάδα (ΚΕΘΙ, ΚΓΜΕ Διοτίμα, ΓΓΙΦ), στην Ισπανία 

(SURT Foundation) και στην Ιταλία (Differenza Donna ONG), διαθεματικές και διατομεακές 

ομάδες εργασίας, στο πλαίσιο των οποίων θα διερευνηθούν οι δυνατότητες 

αποτελεσματικότερου συντονισμού των φορέων που εμπλέκονται σε ζητήματα έμφυλης 

βίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό.  

Το παρόν Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης συμπυκνώνει τόσο την πληροφορία που 

συγκεντρώθηκε αλλά και τις απόψεις που ανταλλάχθηκαν κατά την υλοποίηση της εν λόγω 

δράσης στην Ελλάδα. Επιδιώκει δε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια 

αποτελεσματικότερου συντονισμού μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται γύρω από 

θέματα έμφυλης βίας ειδικά στον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό. Με άλλα λόγια, 

το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης επιδιώκει να προτείνει μια συγκεκριμένη, στοιχειοθετημένη 

και ρεαλιστική μεθοδολογία, η οποία μπορεί να συμβάλει σε τελική ανάλυση στην επέκταση 

και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται σε δυνάμει θύματα και επιζήσασες έμφυλης 

βίας. 

Δεδομένου ότι η σύσταση ενός συντονιστικού μηχανισμού αποτελεί καθήκον που 

υπερβαίνει τις δυνατότητες ενός έργου με πεπερασμένη διάρκεια και πόρους, κατά την 

υλοποίηση της εν λόγω δράσης επιδιώχθηκαν τα παρακάτω εφικτά και απτά αποτελέσματα: 

• Διοργάνωση δυο συναντήσεων εργασίας με εκπροσώπους διαφορετικού τύπου 

αρμόδιων φορέων 

• Ανάπτυξη συγκεκριμένης μεθοδολογίας προκειμένου οι συναντήσεις εργασίας να 

προετοιμαστούν και να ολοκληρωθούν με τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο και με 

συγκεκριμένα αποτελέσματα ως προς τη διερεύνηση δυνατοτήτων περαιτέρω 

συντονισμού 

• Ανάπτυξη δεικτών και εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης της 

επικοινωνίας και του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων φορέων  

• Συγκέντρωση και συστηματοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις αρμοδιότητες των 

φορέων που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα έμφυλης βίας 

Οι φορείς που επιλέχθηκαν για να προσεγγιστούν και να κληθούν στις συναντήσεις εργασίας 

και στη γενικότερη διαβούλευση στο πλαίσιο της δράσης ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα που 
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καλύπτει διάφορους τομείς υπηρεσιών που παρέχονται σε διαφορετικά επίπεδα 

διακυβέρνησης τόσο στον δημόσιο όσο και στον κοινωνικό τομέα. 

Πιο συγκεκριμένα, προσκλήθηκαν οι παρακάτω φορείς: 

• Κεντρική κυβέρνηση 

o Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) 

o Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (EKKA) 

o Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 

o Υπηρεσία Ασύλου 

o Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

o Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Ελαιώνα 

o Υπουργείο Εσωτερικών – Ελληνική Αστυνομία 

o Υπουργείο Υγείας 

o Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) 

o Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

• Τοπική αυτοδιοίκηση 

o Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) 

o Περιφέρεια Αττικής: Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 

o Δήμος Αθηναίων: Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας 

o Δήμος Αθηναίων: Τμήμα Υποδοχής και Κοινωνικής Ένταξης Προσφύγων και 

Μεταναστών 

o Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) 

• Δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνικο-επαγγελματικές ενώσεις και σωματεία 

o Συνήγορος του Πολίτη- βοηθοί συνήγοροι για την ισότητα, αλλά και τα 

δικαιώματα των προσφύγων/ισσών 

o Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων(ΚΕΕΛΠΝΟ)  

o Εργατικό Κέντρο Αθήνας: Γραφείο Υποστήριξης Μεταναστών/τριών 

• Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

o Γραφείο DG ECHO στην Αθήνα 

o EASO 

o Frontex 

• Διεθνείς οργανισμοί 

o Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 

o Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔOM) 

o UNICEF 

• Μη κυβερνητικές οργανώσεις 

o Γιατροί του Κόσμου (Médecins du Monde) 

o Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Doctors Without Borders) 

o International Rescue Committee  

o Action Aid 

o Oxfam  
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o Danish Refugee Council  

o International Federation of the Red Cross 

o Mercy Corps 

o ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ 

o Praksis 

o Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 

o Lighthouse Relief 

o A21 

o ARSIS 

o Solidarity Now 

o Δίκτυο «Μέλισσα» 

o Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

o Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΠΑΔ) 

o Norwegian Refugee Council 

o Βαβέλ 

o ZAATAR NGO- The Orange House 

o Amurtel Hellas 

o Ανθρωπιστική Πρωτοβουλία ΓΕΦΥΡΕΣ 

• Μεταναστευτικές και γυναικείες οργανώσεις 

o Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων 

o Ένωση Φιλιππινέζων Μεταναστών KASAPI 

o Ένωση Αφρικανών Γυναικών (United African Women Organisation) 

o Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γυναικών 

Προκειμένου να συγκεντρωθούν και κατόπιν να διαχυθούν πληροφορίες σχετικά με τη 

δράση και τις υπηρεσίες που προσφέρει κάθε φορέας επισυνάφθηκε στην πρόσκληση 

σχετικό ερωτηματολόγιο και ζητήθηκε από τους προσκεκλημένους φορείς να το 

συμπληρώσουν και να το αποστείλουν. Συνολικά, συμπληρώθηκαν και απεστάλησαν 

δεκατρία ερωτηματολόγια από τους παρακάτω φορείς: 

• Solidarity Now 

• ΚΕΕΛΠΝΟ 

• ΕΚΚΑ 

• ΓΓΙΦ 

• IRC 

• ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ 

• Υπηρεσία Ασύλου 

• Action Aid 

• Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας Δήμου Αθηναίων, Τμήμα Πολιτικών 

Ισότητας & Αντιμετώπισης Διακρίσεων 

• Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) 

• Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
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• ΕΚΕΠΥ 

• UNHCR 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σχετικές πληροφορίες συλλέχθηκαν και στις συναντήσεις εργασίας, 

όπου οι συμμετέχοντες/ουσες παρουσίασαν τον φορέα τους και τις υπηρεσίες που 

παρέχουν στην ομάδα-στόχο.  

Στις δυο συναντήσεις εργασίας που διεξήχθησαν τον Μάιο 2018, συμμετείχαν εκπρόσωποι 

από συνολικά 20 φορείς. Όπως θα αναδειχθεί παρακάτω, οι συζητήσεις διευκόλυναν 

σημαντικά στην ανταλλαγή εμπειριών, στον εντοπισμό των βασικών προβλημάτων στην 

αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης βίας καθώς και κενών στο συντονισμό μεταξύ δρώντων 

πρώτης γραμμής και φορέων τόσο του δημόσιου όσο και του κοινωνικού τομέα. Οι 

συζητήσεις επεκτάθηκαν και στη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής, οι οποίες επίσης θα 

παρουσιαστούν παρακάτω, ενώ κοινή υπήρξε η πεποίθηση για την αναγκαιότητα περαιτέρω 

ανατροφοδότησης και ευρύτερης διαβούλευσης για τα θέματα έμφυλης βίας. 

 

Αποτίμηση του υπάρχοντος συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων 

Όπως καταδείχθηκε και στην εθνική έκθεση που παραδόθηκε στο πλαίσιο του 

συγκεκριμένου έργου,1 στα θέματα έμφυλης βίας και προστασίας προσφυγισσών και 

μεταναστριών εμπλέκονται διάφοροι φορείς από διαφορετικούς χώρους και με 

διαφορετικές αρμοδιότητες και στόχους. Ο συντονισμός μεταξύ διαφορετικών φορέων 

αποτελεί βασικό στοιχείο μιας ολιστικής προσέγγισης, η οποία φαίνεται να είναι και ο 

ασφαλέστερος τρόπος για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος της έμφυλης 

βίας. Είναι αλήθεια ότι για αρκετά χρόνια υπήρξε ad hoc συντονισμός μεταξύ διαφορετικών 

φορέων προκειμένου να παρασχεθούν υπηρεσίες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι 

αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες/τριες. Είναι ενδεικτικό ως προς αυτό το 

γεγονός ότι σχεδόν το ένα τρίτο των ατόμων που απευθύνονται στο ΕΚΚΑ για να ζητήσουν 

στέγη, παραπέμπονται εκεί μέσω ΜΚΟ.2 

Παρόμοια είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις παραπομπές προσφυγισσών σε ξενώνες. 

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το ΚΓΜΕ Διοτίμα για λογαριασμό του ΚΕΘΙ,3 υπάρχει μια 

ποικιλία φορέων που παραπέμπουν αιτήματα για φιλοξενία και προστασία στους 

υπάρχοντες ξενώνες. Οι περισσότερες παραπομπές γίνονται από τα αντίστοιχα 

Συμβουλευτικά Κέντρα (ΣΚ) της ΓΓΙΦ, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η Ύπατη 

                                                      
1 http://buildingasafetynet.org/wp-content/uploads/2018/04/Daphne-Report-Greece-3.pdf 
2 Βλ. Parsanoglou, Dimitris, Building a safety net for migrant and refugee women: Situation analysis and mapping 
of the existing legal and policy framework in Greece, “Joint Justice & Daphne call” – Actions grants to support 
national or transnational projects to enhance the rights of victims of crime/victims of violence – 
JUST/2015/SPOB/AG/VICT”, Research Centre for Gender Equality (KETHI), 2017 
(http://buildingasafetynet.org/wp-content/uploads/2018/04/Daphne-Report-Greece-3.pdf), σελ. 29. 
3 Λιάπη, Μαρία, Χαρίδη Έλια και Τυροβολάς, Θανάσης, Μελέτη ανίχνευσης αναγκών γυναικών προσφύγων που 
διαμένουν σε δομές προσωρινής φιλοξενίας, Αθήνα, ΚΓΜΕ Διοτίμα, 2016 (http://buildingasafetynet.org/wp-
content/uploads/2017/12/ΜΕΛΕΤΗ-ΔΙΟΤΙΜΑ-ΚΕΘΙ-final.pdf).  

http://buildingasafetynet.org/wp-content/uploads/2018/04/Daphne-Report-Greece-3.pdf
http://buildingasafetynet.org/wp-content/uploads/2017/12/ΜΕΛΕΤΗ-ΔΙΟΤΙΜΑ-ΚΕΘΙ-final.pdf
http://buildingasafetynet.org/wp-content/uploads/2017/12/ΜΕΛΕΤΗ-ΔΙΟΤΙΜΑ-ΚΕΘΙ-final.pdf
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Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Από τις ΜΚΟ – διεθνείς και τοπικές – 

πρωταγωνιστούν στις παραπομπές οι Γιατροί του Κόσμου, η ΜΚΟ Praksis, οι Γιατροί Χωρίς 

Σύνορα και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.  

Οι πολλαπλές συνέργειες στο πεδίο αναδεικνύονται και από τα ερωτηματολόγια που 

συμπληρώθηκαν από τους φορείς που προσκλήθηκαν στις συναντήσεις εργασίας. Όλοι οι 

φορείς αναφέρθηκαν σε συνεργασίες που έχουν αναπτύξει προκειμένου να αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικότερα τα περιστατικά έμφυλης βίας με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι. Εν τω 

προκειμένω, διαπιστώνει κανείς μια σχετική διαφοροποίηση ανάλογα με το είδος του 

φορέα. Πιο συγκεκριμένα, οι δημόσιοι φορείς τείνουν να συνεργάζονται και να συντονίζουν 

τις υπηρεσίες τους με άλλους δημόσιους φορείς, δίχως βέβαια να εκλείπουν και συνέργειες 

με ΜΚΟ, διεθνείς και τοπικές. Για παράδειγμα, η Υπηρεσία Ασύλου συνεργάζεται σε 

περιπτώσεις περιστατικών έμφυλης βίας με την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και 

την Αστυνομία.  

Άλλοι δημόσιοι φορείς επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευελιξία, προφανώς και λόγω της 

αποστολής και του αντικειμένου τους. Έτσι, η ΓΓΙΦ πέρα από την παρέμβαση και τη 

συνεργασία της σε θεσμικό επίπεδο με υπουργεία και δημόσιους φορείς όπως το Υπουργείο 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Υγείας, το ΕΚΚΑ, το ΚΕΘΙ και άλλους που 

συνυπέγραψαν το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, στο οποίο θα αναφερθούμε εκτενέστερα 

παρακάτω, συμμετέχει στο SGBV Working Group της Ύπατης Αρμοστείας, αλλά και στο HIGH 

LEVEL GROUP του Δήμου Αθηναίων για την έμφυλη βία στους προσφυγικούς πληθυσμούς. 

Συμμετέχει δε στο Πρόγραμμα PHILOS του Υπουργείου Υγείας και του ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ 

συνεργάζεται σε τακτική βάση με διεθνείς και τοπικές ΜΚΟ. 

Παρομοίως, το ΚΕΕΛΠΝΟ και το ΕΚΕΠΥ στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας 

συνεργάζονται τόσο με άλλους δημόσιους φορείς, κυρίως με τη ΓΓΙΦ, όσο με διεθνείς 

οργανισμούς και ΜΚΟ. Έτσι, πέρα από τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στα ιατρεία των 

κέντρων φιλοξενίας/ΚΥΤ, όπου υπάρχει παρουσία κλιμακίων του ΚΕΕΛΠΝΟ, και των 

δημόσιων νοσοκομείων για τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία των 

επιζησασών υπάρχει διασύνδεση με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΔΟΜ, η UNFPA, η Ύπατη 

Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, η EASO, αλλά και με ΜΚΟ, όπως η Διοτίμα, οι Γιατροί του 

Κόσμου και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Τέλος, το ΕΚΚΑ ως κατεξοχήν αρμόδιος φορέας για την 

παροχή στέγης και ψυχο-κοινωνικής στήριξης των επιζησασών έμφυλης βίας, συνεργάζεται 

τόσο με δημόσιους φορείς, όπως η ΓΓΙΦ, το ΚΕΘΙ, η ΕΛΑΣ και οι κοινωνικές υπηρεσίες δήμων, 

όσο με ΜΚΟ όπως η Διοτίμα, η PRAKSIS και το Solidarity Now. 

Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, και συγκεκριμένα στο επίπεδο του Δήμου Αθηναίων, 

δραστηριοποιούνται η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας του Δήμου – και πιο 

συγκεκριμένα το Τμήμα Πολιτικών Ισότητας & Αντιμετώπισης Διακρίσεων – και η Εταιρεία 

Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ). Οι συνεργασίες που αναφέρουν οι δυο 

φορείς συμπεριλαμβάνουν το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, την Αστυνομία, το 

Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία, τα νοσοκομεία, το ΕΚΚΑ και το ΚΕΘΙ, την Ύπατη Αρμοστεία 

για του Πρόσφυγες (η οποία χρηματοδοτεί μέσω του DG ECHO το Πρόγραμμα Στέγασης για 
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Αιτούντες Άσυλο το οποίο υλοποιεί η ΕΑΤΑ), καθώς και ΜΚΟ όπως η Διοτίμα, αλλά και άλλες 

που παρέχουν νομική υποστήριξη. 

Ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τις συνέργειες επιδεικνύουν οι ΜΚΟ, ιδίως αυτές που 

δραστηριοποιούντα σε επιχειρησιακό επίπεδο στο πεδίο. Όπως μας ανέφερε το Solidarity 

Now, η οργάνωση συμμετέχει στον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς Θυμάτων Εμπορίας 

Ανθρώπων, ενώ στο πλαίσιο διαχείρισης περιστατικών συντονίζει τη δράση της με την Ύπατη 

Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, την UNICEF αλλά και λοιπούς οργανισμούς που παρέχουν 

συμπληρωματικές υπηρεσίες που δεν παρέχει η ίδια η οργάνωση, π.χ. ιατρικά, συντονισμός 

με αρμόδιους φορείς εντός των camps όπως site manager και άλλους on site οργανισμούς 

που έχουν αναλάβει θεματική που άπτεται της διαχειρίσεως των περιστατικών. 

Στην ίδια λογική, και άλλες ΜΚΟ, όπως η CARITAS, η Action Aid και το Δίκτυο για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, συνεργάζονται με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, τη 

ΓΓΙΦ, αλλά και με τη Διοτίμα και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, κυρίως στο 

κομμάτι των παραπομπών των επιζησασών έμφυλης βίας. Η δε IRC χρηματοδοτεί από το 

2017 τη Διοτίμα, η οποία έχει παράσχει υποστήριξη σε περισσότερες από 80 γυναίκες, 

κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά από τη Συρία και το Αφγανιστάν, οι οποίες έλαβαν νομική 

βοήθεια / νομική συνδρομή. Οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν από την Ύπατη Αρμοστεία των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), τη Διεθνή Οργάνωση Υγείας, την Πρακτική, 

την Caritas, το IRC, τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, την Arsis και τις καταλήψεις / άτυπους 

χώρους διαμονής. 

Παρά την πλειάδα φορέων και την υπαρκτή συνεργασία μεταξύ τους στο πεδίο, ο 

συντονισμός φαίνεται να παραμένει ακόμα ανοιχτό ζήτημα. Τον Σεπτέμβριο 2016, ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής αποφάσισε την δημιουργία ενός 

Εθνικού Μητρώου Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς 

προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.4 Μέχρι σήμερα, 48 οργανώσεις – 42 

ελληνικές και 6 ξένες – έχουν ενταχθεί στο Μητρώο. Παρόλα αυτά, τα κενά στο συντονισμό 

μεταξύ των φορέων παραμένουν, όπως θα δούμε παρακάτω, και μια κεντρική αντιμετώπιση 

είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί μια συνεκτική και αποτελεσματική διαχείριση 

των κενών και να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις και σπατάλη πόρων. Πολλώ δε μάλλον 

από τη στιγμή που στην Ελλάδα από το 2015, υπάρχει μια de facto συνύπαρξη δυο 

διαφορετικών συστημάτων προστασίας που απευθύνονται σε επιζήσασες έμφυλης βίας: το 

εθνικό, το οποίο προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία και το πλαίσιο πολιτικής και το 

διεθνές, το οποίο υλοποιείται από τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς που 

δραστηριοποιούνται στο πεδίο. Είναι αλήθεια ότι μεταξύ των δυο συστημάτων δεν υπήρξε 

η καλύτερη δυνατή συμπληρωματικότητα, ενώ στην παρούσα φάση που η παρουσία των 

διεθνών φορέων τίθεται εν αμφιβόλω γίνεται επιτακτική η ανάγκη εδραίωσης ενός 

συμπαγούς συντονιστικού μηχανισμού που θα εκμεταλλευτεί την συσσωρευμένη εμπειρία 

                                                      
4 Υπουργική Απόφαση 39487/16, 08/09/2016, https://mko.ypes.gr  

https://mko.ypes.gr/
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και θα θέσει τις βάσεις για μια αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων 

φορέων. 

Κατά το πρόσφατο παρελθόν, έχει επιδιωχθεί να διευκολυνθεί τόσο η διασύνδεση όσο και 

ο συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο ζήτημα της 

έμφυλης βίας. Για το σκοπό αυτό και πιο συγκεκριμένα προκειμένου να υιοθετηθεί ένα κοινό 

πλαίσιο διαδικασιών εντοπισμού, παραπομπής και φιλοξενίας, αλλά και παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και δράσεων σε γυναίκες πρόσφυγες θύματα ή εν δυνάμει 

θύματα βίας και στα παιδιά τους, καθώς και σε γυναίκες πρόσφυγες αρχηγούς μονογονεϊκών 

οικογενειών, υπεγράφη τον Δεκέμβριο 2016 Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 

παρακάτω φορέων: 

• της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών 

(Γ.Γ.Ι.Φ./ΥΠ.ΕΣ.) 

• της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Γ.Γ.Υ.) 

• της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (Γ.Γ.Δ.Υ.) 

• του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) 

• του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) 

• της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.ΠΕ.) 

• της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) 

• του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) 

• της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) 

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων έχει συγκροτηθεί Ομάδα 

Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) από τα συναρμόδια Υπουργεία και τις εμπλεκόμενες δημόσιες 

υπηρεσίες, ούτως ώστε να βελτιωθεί ο συντονισμός για την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών στον πληθυσμό αυτόν από το πανελλήνιο Δίκτυο Δομών για τη βία κατά των 

γυναικών της ΓΓΙΦ.  

Οι αρμοδιότητες των φορέων που συνυπέγραψαν το πρωτόκολλο συνεργασίας και 

συνέστησαν την ΟΔΕ κατανέμονται συγκεκριμένα ως εξής: 

• Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.): 

o Συστήνει και λειτουργεί Ομάδα Διοίκησης Έργου για τον συντονισμό των σχετικών 

ενεργειών, με έδρα τα γραφεία της Γ.Γ.Ι.Φ. (Δραγατσανίου 8, Αθήνα) 

o Επικαιροποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Ξενώνων Φιλοξενίας, 

λαμβάνοντας υπόψη τον ισχύοντα από 20/12/2013 και τις νέες ανάγκες που 

ανέκυψαν από την προσφυγική κρίση.  

o Ενημερώνει τις Περιφέρειες και τους Δήμους στους οποίους εδρεύουν τα 

Συμβουλευτικά Κέντρα και οι Ξενώνες Φιλοξενίας για το αντικείμενο του έργου και 

την πορεία υλοποίησής του σε σχέση με το προσφυγικό. 

o Ενημερώνει και παρέχει οδηγίες στα στελέχη των δομών του Δικτύου και των 

Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων.  
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o Παραπέμπει, μέσω των Συμβουλευτικών Κέντρων, γυναίκες της ομάδας-στόχου και 

τα παιδιά τους σε Ξενώνα Φιλοξενίας με την ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία. 

o Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς ή ελληνικές μη κυβερνητικές 

οργανώσεις για την υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής 

κρίσης με έμφαση στις γυναίκες πρόσφυγες και στα παιδιά τους. 

o Σχεδιάζει, παράγει και διανέμει ενημερωτικό υλικό (φυλλαδίων και αφίσας, 

μεταφρασμένων στην αγγλική, αραβική, περσική [φαρσί] γλώσσα και ουρντού) για 

την ενημέρωση των γυναικών της ομάδας-στόχου και των παιδιών τους σε 

συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.  

o Μεταφράζει τα έντυπα των ξενώνων σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 

για τους Πρόσφυγες σε αραβικά, περσικά (φαρσί) και ουρντού. 

o Σχεδιάζει την επιμόρφωση για τα στελέχη των δομών, σε συνεργασία και με τις μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, σε θέματα διαδικασιών Ασύλου, Μετεγκατάστασης και 

Οικογενειακής Επανένωσης, καθώς και στις βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη 

διαδικασία προστασίας γυναικών προσφύγων θυμάτων ή εν δυνάμει θυμάτων 

έμφυλης βίας. 

o Ενημερώνει αρμοδίως το ΕΚΚΑ για τις περιπτώσεις φιλοξενίας γυναικών αιτουσών 

ασύλου ως υπεύθυνη αρχή για την τήρηση συστήματος καταγραφής, διαχείρισης και 

παρακολούθησης αιτημάτων στέγασης αιτούντων άσυλο.  

o Λειτουργεί ηλεκτρονικό κόμβο ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της. 

 

• Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.): 

o Εποπτεύει επιστημονικά και οργανωτικά/διοικητικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στο 

πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με τα στελέχη των δομών του δικτύου για την πρόληψη 

και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με τα στελέχη των 

Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων. 

o Αναλαμβάνει τη διαδικασία πρόσληψης και εκπαίδευσης 

διερμηνέων/διαμεσολαβητών και συντονίζει τη διαδικασία διερμηνείας ή/και 

διαπολιτισμικής μεσολάβησης για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας και την 

παροχή ενημέρωσης/συμβουλευτικής στήριξης προς τις γυναίκες.  

o Ενημερώνει και παρέχει οδηγίες στα στελέχη των δομών του Δικτύου και των 

Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων.  

o Διανέμει ενημερωτικό υλικό για τις ανάγκες ενημέρωσης και προσαρμογής στα 

ισχύοντα δεδομένα των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους.  

o Παραπέμπει, μέσω των Συμβουλευτικών Κέντρων, των οποίων έχει αναλάβει τη 

στελέχωση και λειτουργία, γυναίκες της ομάδας-στόχου και τα παιδιά τους σε 

Ξενώνα Φιλοξενίας με την ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία. 

o Ενημερώνει αρμοδίως το ΕΚΚΑ για τις περιπτώσεις φιλοξενίας γυναικών αιτουσών 

ασύλου ως υπεύθυνη αρχή για την τήρηση συστήματος καταγραφής, διαχείρισης και 

παρακολούθησης αιτημάτων στέγασης αιτούντων άσυλο.  
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• Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και η εκάστοτε Διοίκηση των Ανοιχτών Δομών 

Προσωρινής Υποδοχής και των Ανοιχτών Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας: 

o Μεριμνούν για τον εντοπισμό και την παραπομπή των γυναικών της ομάδας-στόχου 

σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει αναφερθεί. 

o Διανέμουν υλικό με σκοπό: 

▪ Την ενημέρωση των γυναικών της ομάδας-στόχου αναφορικά με τη 

δυνατότητα φιλοξενίας τους στους Ξενώνες και την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών. 

▪ Την ανάλογη ενημέρωση/πληροφόρηση των στελεχών των Συμβουλευτικών 

Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας. 

 

• Το Κεντρικό Επιχειρησιακό Όργανο Μετανάστευσης (Κ.ΕΠ.Ο.Μ.): 

o Διασφαλίζει τη μεταφορά των γυναικών της ομάδας-στόχου, από τα Κέντρα Υποδοχής 

και Ταυτοποίησης, τις Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και τις Ανοιχτές Δομές 

Προσωρινής Φιλοξενίας προς τα κατά τόπους Συμβουλευτικά Κέντρα ή τις Κοινωνικές 

Υπηρεσίες των ΟΤΑ ή ΕΚΚΑ, όταν παρουσιάζεται έκτακτη ανάγκη ή η μεταφορά δεν 

είναι δυνατή με άλλο πρόσφορο μέσο.  

 

• Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας: 

o Μεριμνά για τον εντοπισμό και τη διευκόλυνση της διαδικασίας παραπομπής των 

γυναικών της ομάδας-στόχου. Οι οδηγίες για τον εντοπισμό και διευκόλυνση της 

διαδικασίας παραπομπής, μέσω των υγειονομικών μονάδων του Κέντρου ή δομής 

ανοιχτής φιλοξενίας ή άλλης, γίνεται μέσω του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας 

(Ε.Κ.ΕΠ.Υ.).  

o Ενημερώνει τις κατά τόπους υγειονομικές υπηρεσίες και τα στελέχη της που 

δραστηριοποιούνται στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στις Ανοιχτές Δομές 

Προσωρινής Υποδοχής και στις Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας ή/και στις 

Κοινωνικές Υπηρεσίες των νοσοκομείων για τη παρούσα ακολουθητέα διαδικασία, 

μέσω του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.). 

o Συμβάλλει και υποστηρίζει στον ιατρικό έλεγχο των γυναικών της ομάδας-στόχου, 

σύμφωνα με τις δυνατότητες των κατά τόπους υγειονομικών μονάδων και τη 

διαθεσιμότητα του προσωπικού.  

o Διευκολύνει τη διαδικασία παραπομπής των γυναικών της ομάδας στόχου προς τις 

δημόσιες δομές υγείας, εφόσον προκύπτουν αντικειμενικές δυσκολίες οι οποίες δεν 

μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς από τα υγειονομικά κλιμάκια των δομών 

(μέσω του αρμόδιου συντονιστικού οργάνου, ήτοι του Ε.Κ.ΕΠ.Υ.). 

o Δύναται να συντονίσει τον εμβολιασμό των παιδιών που δεν έχουν ήδη εμβολιαστεί 

κατά την παραμονή του στη δομή υποδοχής /φιλοξενίας από την οποία 

παραπέμφθηκαν (μέσω του Ε.Κ.ΕΠ.Υ.). 
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o Να ενημερώσει τους φορείς που παρέχουν υγειονομικές υπηρεσίες στις δομές 

υποδοχής /φιλοξενίας για τη διαδικασία που θα συμφωνηθεί (μέσω του Ε.Κ.ΕΠ.Υ.). 

o Να συμβάλει σε επίπεδο συντονισμού (μέσω του Ε.Κ.ΕΠ.Υ.), προκειμένου να 

παρασχεθεί ο απαιτούμενος ιατρικός έλεγχος στις γυναίκες της ομάδας στόχου. 

 

• Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι: 

o Παραπέμπουν, μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών και των Συμβουλευτικών Κέντρων 

των Δήμων, γυναίκες της ομάδας-στόχου και τα παιδιά τους στους Ξενώνες 

Φιλοξενίας του Δικτύου με την ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία. 

o Αναλαμβάνουν τη μεταφορά των γυναικών της ομάδας-στόχου και των παιδιών τους 

με επιβατικά οχήματα ιδιοκτησίας ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, από και προς τις δομές 

φιλοξενίας ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο, κατόπιν απόφασης του οικείου δημάρχου 

ή περιφερειάρχη. 

o Ενημερώνουν αρμοδίως το Ε.Κ.Κ.Α. για τις περιπτώσεις φιλοξενίας γυναικών 

αιτουσών ασύλου ως υπεύθυνη αρχή για την τήρηση συστήματος καταγραφής, 

διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων στέγασης αιτούντων άσυλο.  

 

• Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.): 

o Παρέχει στοιχεία από καταγραφές περιστατικών που γίνονται στις δικές του 

Υπηρεσίες, συμβάλλοντας στη συνολική παρακολούθηση του έργου. 

o Παρέχει μεθοδολογικά εργαλεία και υλικό για τη διαχείριση περιστατικών ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων.  

o Παραπέμπει γυναίκες της ομάδας-στόχου και τα παιδιά τους στους Ξενώνες 

Φιλοξενίας του Δικτύου με την ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία. 

o Συμβάλλει στη δικτύωση με συναρμόδιες υπηρεσίες, φορείς ή Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις. 

o Αναλαμβάνει, κατ’ περίπτωση, τη μεταφορά γυναικών της ομάδας-στόχου και των 

παιδιών τους από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τις Ανοιχτές Δομές 

Προσωρινής Υποδοχής και τις Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας προς τα κατά 

τόπους Συμβουλευτικά Κέντρα ή τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ ή Ε.Κ.Κ.Α.. 

 

• Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.): 

o Παρακολουθεί σε εβδομαδιαία βάση τη διαθεσιμότητα θέσεων φιλοξενίας στους 19 

Ξενώνες των Δήμων και τους 2 Ξενώνες του Ε.Κ.Κ.Α. και ενημερώνει σχετικά τα μέλη 

της Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.). 

o Τηρεί διακριτά στοιχεία στη βάση δεδομένων των ωφελουμένων του δικτύου δομών 

πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών. 

o Παρέχει, μετά από έγκριση της Γ.Γ.Ι.Φ., πληροφόρηση από τα στοιχεία που 

καταγράφονται στη βάση δεδομένων του δικτύου δομών πρόληψης και 
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καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και αφορούν στις γυναίκες της ομάδας-

στόχου και τα παιδιά τους. 

 

Επιπλέον, ήδη από τις αρχές του 2016 η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

δημιούργησε ομάδες συντονισμού/εργασίας σε όλες τις περιοχές με μεγάλο αριθμό 

φορέων/προσφύγων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβος, Ιωάννινα) με κεντρικό θέμα την έμφυλη 

βία. Στις ομάδες αυτές μπορούν να συμμετέχουν και προσκλήθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι 

φορείς. Ωστόσο, ήδη από τις πρώτες συναντήσεις (οι οποίες λαμβάνουν χώρα ανά 15 

ημέρες) διαφάνηκε η τεράστια δυσκολία των τοπικών ΜΚΟ (ελλείψει ανθρώπινων και 

οικονομικών πόρων) να αντεπεξέλθουν στην προαιρετική αλλά σημαντική συμμετοχή τους 

στις συναντήσεις αυτές. Συντονιστικό ρόλο σε αυτές τις συναντήσεις είχε και έχει η Ύπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ενώ σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οι Κρατικές 

Υπηρεσίες/ Φορείς θα έπρεπε να έχουν επικουρικό ρόλο στον συντονισμό, γεγονός που δεν 

συμβαίνει καθώς οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς είναι σχεδόν απόντες από την πλειοψηφία 

των συναντήσεων. Εν γένει, τα τελευταία δύο χρόνια η Ύπατη Αρμοστεία έχει συνεργαστεί 

με τους εξής επιχειρησιακούς εταίρους που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση περιστατικών 

σεξουαλικής και έμφυλης βίας: International medical Corps, International Rescue 

Committee, Médecins du Monde, ΔΙΟΤΙΜΑ, PRAKSIS, ΑΡΣΙΣ, Ελληνικό Συμβούλιο για τους 

Πρόσφυγες και Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Τέλος, με πρωτοβουλία των Αντιδημάρχων του δήμου Αθηναίων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

Πρόνοιας και Ισότητας και Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων, σε συνεργασία με το 

Δίκτυο Γυναικών Μεταναστριών «Μέλισσα», συγκροτήθηκε τον Ιούνιο 2017 Ομάδα 

Εργασίας «Γυναίκες Πρόσφυγες – Έμφυλες διακρίσεις στη διαχείριση της καθημερινής 

διαβίωσης», ως High level group του Κέντρου Συντονισμού για θέματα μεταναστών & 

προσφύγων του Δήμου Αθηναίων. Στη συγκεκριμένη Ομάδα Εργασίας συμμετέχουν 

εκπρόσωποι φορέων από διαφορετικούς χώρους και πεδία καλύπτοντας διάφορα επίπεδα 

διακυβέρνησης – διεθνές, κεντρικό και τοπικό, δημόσιο και μη κυβερνητικό – όπως φαίνεται 

στην παρακάτω λίστα των μελών/συμμετεχόντων στις συναντήσεις εργασίας: 

• ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

• ΓΓΙΦ 

• ΥΠΥΤ - Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Ελαιώνα 

• Υ.Α. ΟΗΕ Πρόσφυγες 

• ΔΟΜ 

• UNICEF 

• Ξενώνας Welcommon Δήμου Αθηναίων 

• Action Aid 

• Amurtel Hellas 

• ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ 

• CARITAS SOCIAL SPOT 

• IRC 
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• Migration & Refugee Coordination Centre (MRCC&O) Project  

• SOLIDARITY NOW 

• ZAATAR NGO- The Orange House 

• ΒΑΒΕΛ 

• Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

• ΚΓΜΕ - ΔΙΟΤΙΜΑ 

• ΜΚΟ Μέλισσα 

• Accommodation Scheme & Services for Asylum seekers  

• Ανθρωπιστική Πρωτοβουλία ΓΕΦΥΡΕΣ 

• ICM 

Η Ομάδα Εργασίας πραγματοποιεί από τον Φεβρουάριο 2018 μηνιαίες συναντήσεις, όπου 

συζητούνται θέματα που άπτονται του καλύτερου συντονισμού μεταξύ των φορέων, ενώ 

αναζητούνται τρόποι καλύτερης και βιώσιμης λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας. Στο 

πλαίσιο αυτό, έχει προετοιμαστεί και κατατεθεί στην ομάδα του ACCMR μια πρόταση προς 

χρηματοδότηση που στοχεύει στην «Ανάπτυξη ενός Δικτύου Προστασίας για Γυναίκες-

θύματα, εν δυνάμει θύματα έμφυλης βίας, με στόχο την πλαισίωση, ενημέρωση, 

ενδυνάμωση της γυναίκας αλλά και την μετέπειτα υποστήριξη της, στην προσπάθεια της για 

ουσιαστική ανεξαρτητοποίηση». 

 

Βασικά κενά/Βασικές προκλήσεις 

Σε πολλές περιστάσεις και από ποικίλους φορείς έχουν επισημανθεί κενά και προβλήματα 

στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό. Αυτά τα 

προβλήματα ενυπάρχουν σε όλα τα στάδια αντιμετώπισης περιστατικών, δηλαδή τόσο κατά 

τον εντοπισμό περιπτώσεων και την ταυτοποίηση/αναγνώριση των θυμάτων, κατά την 

αρχική φροντίδα και παραπομπή, όσο και κατά την μετέπειτα παρακολούθηση και ενίσχυση 

των επιζησάντων ατόμων.  

Όπως αναφέρεται σε σχετική μελέτη που διεξήχθη για λογαριασμό του ΚΕΘΙ,5 «τα στελέχη 

της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) αλλά και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 

για τους Πρόσφυγες – ειδικότερα στα νησιά – συχνά εντοπίζουν ευάλωτες γυναίκες και, 

όπως ανέφεραν διάφορα στελέχη τους, ‘…περνάνε από μπροστά μας και τις βλέπουμε ότι 

είναι θύματα trafficking ή σεξουαλικής βίας αλλά συχνά σε συνθήκες πίεσης νιώθουμε ότι 

δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα’. Για το λόγο αυτό απαιτείται καλύτερη 

διασύνδεση/παραπομπή και η υιοθέτηση μιας πρακτικής ταυτοποίησης ευαλωτότητας λόγω 

έμφυλης βίας που να επιδεικνύει μεγαλύτερη από την έως τώρα προσοχή σχετικά με την 

αναγνώριση (identification) των θυμάτων/επιβιωσασών και την παραπομπή τους σε 

κατάλληλες υπηρεσίες». 

                                                      
5 Λιάπη, Χαρίδη και Τυροβολάς, ό.π., σελ. 57.  
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Όπως αναφέρεται στην ίδια μελέτη, εξίσου σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται σχετικά 

με τη μεταφορά των προσφυγισσών από τις ανοιχτές δομές φιλοξενίας στις διάφορες 

δημόσιες υπηρεσίες που χρειάζεται κάθε φορά (νοσοκομεία, αστυνομία, κοκ.). Οι δήμοι 

έχουν αναλάβει προαιρετικά να μεταφέρουν τις ευάλωτες ομάδες ή/και τα περιστατικά 

έμφυλης βίας. Ωστόσο, ενώ κάποιοι έχουν τη δυνατότητα και παρέχουν το έργο της 

μεταφοράς, άλλοι, είτε δεν έχουν τη δυνατότητα, είτε δεν ενδιαφέρονται να βοηθήσουν. Ως 

προς αυτό, υπήρξε μία νομοθετική παρέμβαση από το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία 

ωστόσο δεν έχει προχωρήσει, αλλά είναι σε αναμονή για να ψηφιστεί. Σύμφωνα με αυτήν, 

ο δήμος και η περιφέρεια υποχρεούνται να βοηθήσουν στο μεταφορικό έργο με αυτοκίνητα 

του δήμου κατόπιν απόφασης δημοτικού/περιφερειακού συμβουλίου.  

Ποικίλα κενά σε όλο το φάσμα αντιμετώπισης περιστατικών έμφυλης βίας αναφέρθηκαν 

από τους φορείς που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια και συμμετείχαν στις συναντήσεις 

εργασίας της παρούσας δράσης. Σχεδόν από όλους αναφέρθηκε το πρόβλημα της 

διερμηνείας. Πιο συγκεκριμένα η έλλειψη διερμηνέων τόσο ως προς τον αριθμό και τις 

γλώσσες όσο και ως προς το φύλο, δεδομένου ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα 

διευκόλυνε σημαντικά η ύπαρξη γυναικών διερμηνέων. Προκύπτουν, επομένως, όπως 

αναφέρθηκε από εκπρόσωπο δημόσιας υπηρεσίας, προβλήματα εξαιτίας των διαφορετικών 

πολιτισμικών χαρακτηριστικών. Το πρόβλημα αυτό εντείνεται στην επαρχία, όπου οι 

διαθέσιμοι διερμηνείς είναι ακόμα λιγότεροι, ενώ αντίστοιχη έλλειψη υπάρχει και στη 

Γραμμή SOS της ΓΓΙΦ, στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι επιζήσασες έμφυλης βίας. 

Οι ελλείψεις αυτές αφορούν και επεκτείνονται και στο ζήτημα της συνοδείας των ατόμων 

κατά την παραπομπή τους σε άλλες υπηρεσίες. Σημαντικό παραμένει, επίσης, το ζήτημα της 

μεταφοράς των ατόμων αφού το μεταφορικό έργο, όπως περιγράφεται στο Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας μεταξύ ΓΓΙΦ και υπουργείων και δημόσιων φορέων που υπεγράφη τον 

Δεκέμβριο 2016, δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Έτσι, η αρχική παραπομπή των περιστατικών 

παρουσιάζει δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα. Πέρα από την ασφαλή μεταφορά, όπου εκ των 

πραγμάτων δίνεται προτεραιότητα σε ευάλωτα άτομα που μεταφέρονται από τα νησιά στην 

ηπειρωτική Ελλάδα καθιστώντας τα άτομα που κατοικούν ήδη στις αστικές περιοχές ακόμη 

πιο επισφαλή, η απομάκρυνση από τον θύτη δυσχεραίνεται και από άλλους παράγοντες. 

Κατά κοινή ομολογία όλων των εκπροσώπων που συμμετείχαν στη Δράση, υπάρχει σοβαρή 

έλλειψη δομών επείγουσας και ασφαλούς στέγασης, αφού το πρόγραμμα στέγασης της 

Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες δεν διαθέτει ειδικές προδιαγραφές ασφάλειας για 

τέτοια περιστατικά ούτε μπορεί να εξυπηρετήσει επείγουσες περιπτώσεις. Υπάρχει δε 

έλλειψη θέσεων σε ξενώνες κακοποιημένων γυναικών επείγουσας/έκτακτης εισαγωγής, 

όπου καλούνται οι άνθρωποι του πεδίου να διαχειριστούν περιστατικά άμεσα και χωρίς τα 

απαραίτητα μέσα για την απομάκρυνση των θυμάτων κακοποίησης από το κακοποιητικό 

περιβάλλον. Ακόμα και όταν βρεθεί κάποια θέση σε ξενώνα προκύπτουν περιορισμοί που 

σχετίζονται με την γλώσσα επικοινωνίας (περιορισμένες δυνατότητες διερμηνείας), την 

ηλικία των ανήλικων παιδιών, τη δυνατότητα να παραμείνουν μαζί τους κοκ. 
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Η έλλειψη υποδομών βραχείας φιλοξενίας συνδυάζεται με την έλλειψη εξειδικευμένων 

φορέων για παραπομπές σε μη αστικές περιοχές, π.χ. στα camps και με την εν γένει δυσκολία 

άμεσης ανταπόκρισης σε θέματα παραπομπών για ζητήματα στέγασης και ιατρικής 

φροντίδας. Τα κενά αυτά δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τόσο τη συνύπαρξη και τη 

συγκατοίκηση των προσφυγισσών με άλλες φιλοξενούμενες όσο και την ασφαλή έξοδο από 

τον ξενώνα, την αποκατάσταση και την τελική επανένταξη των ατόμων. Χαρακτηριστικό είναι 

το παράδειγμα του ξενώνα του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος σύμφωνα με τους εκπροσώπους 

του φιλοξενεί προσφύγισσες επιζήσασες έμφυλης βίας από το 2015 «χωρίς κανένα 

background» και με σοβαρή έλλειψη προσωπικού παρά την «εισβολή» αιτημάτων.  

Ένα άλλο ζήτημα που θίχτηκε από τις/τους συμμετέχουσες/οντες στη Δράση είναι αυτό της 

απουσίας συγκεκριμένου πρωτοκόλλου παραπομπής/αντιμετώπισης περιστατικών. Όπως 

επισημάνθηκε, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μονοπάτι παραπομπών που να ακολουθείται 

σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ ακόμα και στο επίπεδο της άμεσης περίθαλψης δεν έχει 

υιοθετηθεί το Πρωτόκολλο Ιατρικής Αντιμετώπισης από όλα τα Νοσοκομεία της χώρας. 

Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο αντιμετώπισης για τους άνδρες/αγόρια επιζήσαντες 

έμφυλης βίας, ούτε συγκεκριμένες διαδικασίες για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Τονίστηκε, λοιπόν, η 

ανάγκη δημιουργίας και υιοθέτησης κοινών πρωτοκόλλων και ενιαίων οδηγιών στη 

διαχείριση περιστατικών (case management). Επ’ αυτού, τα ήδη υπάρχοντα Standard 

Operating Procedures (SOPs), π.χ. της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες, θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση ή ακόμα να υιοθετηθούν απευθείας. 

Όπως προαναφέρθηκε, ένα από τα σοβαρά ζητήματα είναι η έλλειψη προσωπικού. 

Επιπλέον, το προσωπικό των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση περιστατικών 

έμφυλης βίας στον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό δεν έχει μεγάλη εμπειρία στο 

αντικείμενο ούτε διαθέτει επαρκή εξειδίκευση και εκπαίδευση. Για παράδειγμα, όλοι οι 

φορείς που μπορεί να εμπλακούν σε ένα περιστατικό, που ούτως ή άλλως είναι 

περιορισμένοι, δεν γνωρίζουν την ανάγκη άμεσης ιατρικής διαχείρισης. Περιορισμένες είναι 

επίσης οι εξειδικευμένες υπηρεσίες με αποτέλεσμα μερικές φορές να μην εξυπηρετείται 

άμεσα κάποια επείγουσα περίπτωση.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΣ που υλοποιείται από το ΕΚΕΠΥ, το 

οποίο από τον Μάρτιο 2016 ορίστηκε ως ο συντονιστικός φορέας σε θέματα υγείας 

προσφύγων ενώ του ανατέθηκε και η ευθύνη για την αναγνώριση της ευαλωτότητας των 

αιτούντων άσυλο. Μολονότι από τον Αύγουστο 2017 το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε όλη τη 

χώρα, συμπεριλαμβανομένων και των νησιών, δεν έχει ακόμα καταφέρει, σύμφωνα με την 

παραδοχή των εκπροσώπων του ΕΚΕΠΥ, να καλύψει όλες τις υπάρχουσες ανάγκες. Η 

σταδιακή αποχώρηση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνταν στις διάφορες δομές φιλοξενίας, 

άφησε ένα μεγάλο όγκο εργασίας στο ΕΚΕΠΥ. Παρά τις προσλήψεις και τις εκπαιδεύσεις που 

έγιναν σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ, τη ΓΓΙΦ και την UNFPA, το διαθέσιμο προσωπικό δεν 

έχει την απαιτούμενη εμπειρία και δυσκολεύεται στο να ανταποκριθεί. Για το λόγο αυτό, 

παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις ευαλωτότητας, ενώ η λήξη του 

προγράμματος τον Αύγουστο 2018 προκαλεί μια ανασφάλεια ως προς την ομαλή μετάβαση 
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σε ένα ΦΙΛΟΣ 2, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ. Παρόμοια προβλήματα έλλειψης 

προσωπικού και ελλιπούς εξειδίκευσης αναφέρθηκαν και από άλλους εκπροσώπους 

φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, όπως η Δομή Ανοιχτής Φιλοξενίας του Ελαιώνα. 

Σοβαρές δυσχέρειες στην διαχείριση των περιστατικών και στην υποστήριξη των ατόμων που 

έχουν υποστεί έμφυλη βία προκαλεί από τη μια η στάση των αρχών, αλλά και η στάση των 

ίδιων των επιζησασών. Αναφέρθηκε σε αρκετές περιπτώσεις ότι οι επιζήσαντες/σασες 

αγνοούν τα δικαιώματά τους και δείχνουν μια δυσπιστία απέναντι στις αρχές και τις 

υπηρεσίες. Πολλές φορές, οι επιζήσασες «επιλέγουν» να μην συνεργαστούν κυρίως όσον 

αφορά στις απαραίτητες νομικές ενέργειες, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε κακοποιητικό 

περιβάλλον. Αυτό μπορεί να οφείλεται και σε άλλου τύπου εξαρτήσεις από τον θύτη. Για 

παράδειγμα, η ανάθεση χρεωστικής κάρτας σε ένα πρόσωπο αναφοράς ανά οικογένεια, 

συνήθως το σύζυγο, έχει ως αποτέλεσμα η επιζήσασα να μην είναι οικονομικά ανεξάρτητη 

και κατ’ επέκταση να μην επιθυμεί να απομακρυνθεί είτε η ίδια είτε τα παιδιά αν υπάρχουν, 

δεδομένου ότι δεν θα μπορέσει να τα στηρίξει οικονομικά. 

Τέλος, επισημάνθηκαν κενά ως προς τη μετέπειτα παρακολούθηση και την γενικότερη 

πρόληψη. Τονίστηκε η ελλιπής πραγματοποίηση δράσεων πρόληψης, ενδυνάμωσης και 

ευαισθητοποίησης των ευάλωτων ομάδων (γυναίκες, κορίτσια, ΛΟΑΤΚΙ), σε αντιδιαστολή με 

τις υπηρεσίες παροχής συνδρομής μετά το κακοποιητικό περιστατικό. Ειδικά π.χ. για τη 

νομική βοήθεια, επισημάνθηκε η σημαντική δυσκολία για τις μετανάστριες και 

προσφύγισσες επιζήσασες έμφυλης βίας να έχουν πρόσβαση στην πολύ αναγκαία υπηρεσία 

εκπροσώπησης στο δικαστήριο, η οποία περιλαμβάνει πολύ ακριβά νομικά έξοδα. Σοβαρά 

κενά επισημάνθηκαν επίσης ως προς την προώθηση κι εφαρμογή ενταξιακών πολιτικών 

προς όφελος των ευάλωτων ομάδων, π.χ. σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η εργασία κλπ. 

 

Κοινή παραδοχή αποτελούν οι ελλείψεις σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τον συντονισμό μεταξύ 

των φορέων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε θέματα έμφυλης βίας στον 

μεταναστευτικό/προσφυγικό πληθυσμό. Ήδη κατά τη διάρκεια των αρχικών διαβουλεύσεων 

για την υπογραφή του πρωτοκόλλου της ΓΓΙΦ προέκυψε το ζήτημα της αδυναμίας 

συνεννόησης και συντονισμού μεταξύ των συναρμόδιων δημόσιων φορέων που κλήθηκαν 

να συμμετάσχουν, αλλά και εσωτερικά του κάθε φορέα. Συγκεκριμένα, ο κάθε φορέας 

αντιμετώπιζε το πρόβλημα της έμφυλης βίας από την πλευρά της δικής του αρμοδιότητας 

και όχι στο πλαίσιο μίας οριζόντιας λογικής, στην οικοδόμηση του οποίας, ωστόσο, η ΓΓΙΦ 

έχει συμβάλλει σημαντικά.  

Η έλλειψη συνεννόησης δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ των δημόσιων φορέων, αλλά 

επεκτείνεται και στη σχέση τους με τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στις κατά τόπους 

δομές φιλοξενίας και έχουν γνώση του πεδίου. Η απουσία συντονισμού και επικοινωνίας 

αποτελεί ένα γενικευμένο πρόβλημα που δυσχεραίνει τον σωστό προγραμματισμό εκ 

μέρους των οργανώσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την άρνηση του Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, αλλά και του στρατού να συνεργαστούν ως προς τη 
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μετεγκατάσταση των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας σε άλλες ανοιχτές δομές φιλοξενίας 

από αυτές που ήδη διαμένουν.  

Όπως τονίστηκε από τους εκπροσώπους των διάφορων φορέων, πρακτικά δεν υπάρχει 

αποτελεσματικός συντονισμός και δεν είναι σαφείς οι αρμοδιότητες ούτε οι διαδικασίες 

διασύνδεσης μεταξύ των φορέων. Υπάρχουν πολλαπλοί εμπλεκόμενοι φορείς με 

διαφορετικές διαδικασίες και διαφορετική προσέγγιση στο πόσο σημαντική είναι η 

συναίνεση των επιζησασών προκειμένου να δεχτούν σχετικές υπηρεσίες. Παρατηρούνται 

έτσι δυσλειτουργίες κατά τη μετάβαση από τον έναν τομέα ευθύνης στον άλλο, ενώ δεν 

παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες, π.χ. κατά κανόνα συστεγάζονται θύματα εμπορίας 

ανθρώπων με επιζήσασες έμφυλης/ενδοοικογενειακής βίας. Επιπλέον, δεν έχουν όλοι/ες 

όλη την πληροφορία για το αντικείμενο (νομική, ιατρική, πολιτισμική, ψυχολογικής 

διαχείρισης). 

Η έλλειψη ενιαίων διαδικασιών αλλά και η αδυναμία ενημέρωσης μεταξύ των διαφορετικών 

Υπηρεσιών σχετικά με την εξυπηρέτηση ή/και τη φιλοξενία επιζησασών, έχει ως αποτέλεσμα 

πολλές φορές μία γυναίκα ή μια μητέρα με τα παιδιά της να αναλαμβάνεται από 

περισσότερες από μία Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του ίδιου θέματος. Πολλές φορές δε 

οι παραπομπές σε ξενώνες είναι αίτημα του εκάστοτε επαγγελματία και όχι της ίδιας της 

επιζήσασας. Ενώ υπάρχει Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη 

παραπομπή γυναικών προσφύγων παρατηρείται έντονα το φαινόμενο παράκαμψης των 

διαδικασιών. 

Η έλλειψη ενιαίου πλάνου διαχείρισης και παραπομπής συνοδεύεται από ελλείψεις ως προς 

ένα κοινό πρωτόκολλο διαδικασιών και ως προς μια κοινή ανατροφοδότηση της πορείας του 

περιστατικού στους φορείς που εμπλέκονται στην διαχείρισή του. Ο κρατικός μηχανισμός 

(συμβουλευτικά κέντρα, ξενώνες, αστυνομία κλπ.) δεν μπορεί ενίοτε να ανταποκριθεί 

επαρκώς και αποτελεσματικά σε περιστατικά έμφυλης βίας εις βάρος 

μεταναστριών/προσφυγισσών, είτε επειδή δεν γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα και 

στερούνται διερμηνέων είτε επειδή δεν είναι σε θέση να κινηθούν ανεξάρτητα. Παρόλα 

αυτά, δεν έχει ακόμα επιτευχθεί η συστηματική αλληλοτροφοδότηση με άλλους φορείς που 

διαθέτουν και εμπειρία και ευελιξία. Επιπλέον, η έλλειψη καθηκοντολογίου και σαφών όρων 

εργασίας από πλευράς ορισμένων εργαζομένων έχει ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο 

συντονισμός ή να υπάρχουν και αλληλεπικαλύψεις στη διαχείριση των περιστατικών. 

Η δυσκολία στην επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς που μπορεί να είχαν εμπλακεί σε μια 

συγκεκριμένη περίπτωση στο παρελθόν, καθώς το άτομο μπορεί να μην το αναφέρει 

καθόλου ή πολύ αργότερα, οδηγεί εκτός των άλλων στην έλλειψη συνέχειας στο ιστορικό 

και στις παρεμβάσεις που έχει δεχθεί ή και πρέπει να δεχθεί στο μέλλον το άτομο. Η ελλιπής 

συλλογή στοιχείων κατά την ανάληψη του περιστατικού και η εξίσου ελλιπής μεταφορά 

πληροφοριών κατά την παραπομπή από φορέα σε φορέα δυσχεραίνει τη συστηματική 

ανασκόπηση των προσπαθειών πρόληψης της έμφυλης βίας, ενώ οι προσπάθειες 

επικεντρώνονται και περιορίζονται αναγκαστικά στην βραχεία αντιμετώπιση των 

περιστατικών.  
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Τέλος, σχεδόν από όλους τους φορείς που συμμετείχαν στη Δράση θίχτηκε το ζήτημα της 

έλλειψης στοιχείων. Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει ενιαία βάση δεδομένων για συλλογή 

στοιχείων, τόσο ως προς τα περιστατικά όσο και ως προς την ενημέρωση για δράσεις άλλων 

φορέων, π.χ. εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Τονίστηκε, λοιπόν, η ανάγκη δημιουργίας ενός 

μηχανισμού συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων πανελλαδικώς που θα κινείται 

από έναν κεντρικό φορέα της δημόσιας διοίκησης και θα διασφαλίζει την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση, παρακολούθηση και πρόληψη της έμφυλης βίας εις 

βάρος των μεταναστριών και των προσφυγισσών. 

 

Προτάσεις για έναν αποτελεσματικότερο συντονισμό 

Τρία χρόνια μετά το ξέσπασμα της λεγόμενης «προσφυγικής κρίσης» υπάρχει πλέον 

συσσωρευμένη εμπειρία γύρω από τη διαχείριση των ζητημάτων που συνδέονται με την 

έλευση και την παραμονή προσφύγων και προσφυγισσών στη χώρα. Όπως επισημάνθηκε 

στις συναντήσεις εργασίας που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης, η διαχείριση 

του προσφυγικού εν γένει εισέρχεται σε μια φάση μετάβασης, κατά την οποία ανοίγουν πάλι 

δομές φιλοξενίας/καμπς, μεταφέρονται άνθρωποι από τα νησιά προς την ενδοχώρα, 

αυξάνονται οι αφίξεις στον Έβρο, επανακάμπτει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αίσθημα – 

ψευδεπίγραφο κατά βάση και ιδεολογικό-πολιτικό αλλά με απτές υλικές συνέπειες – της 

κρίσης, παραμένουν ή και αυξάνονται μη καταγεγραμμένα άτομα, ενώ παρατηρείται έξαρση 

του survival sex και παραβατικών δραστηριοτήτων που συνδέοντα και ενέχουν έμφυλη βία. 

Από την άλλη, πολλές διεθνείς ΜΚΟ έχουν ή σκοπεύουν να αποχωρήσουν από τη χώρα. 

Επομένως, γεννώνται δυο αμείλικτα ερωτήματα: πρώτον, πώς, σε ποιους και με ποιους 

όρους θα μεταβιβαστεί η συσσωρευμένη εμπειρία και, δεύτερον, σε ποιο βαθμό το κράτος 

θα αναλάβει αυτό το ρόλο. 

Από την πρόσφατη συλλογική εμπειρία έχει καταδειχθεί ότι υπάρχει βούληση και σε ένα 

βαθμό και ανταπόκριση για μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων που 

εμπλέκονται και γενικά στο προσφυγικό και ειδικότερα στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας 

στους κόλπους του προσφυγικού/μεταναστευτικού πληθυσμού. Όπως περιεγράφηκε στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο εξάλλου, έχουν υπάρξει συστηματικές προσπάθειες καλύτερου 

συντονισμού τόσο από την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες όσο και από τη Γενική 

Γραμματεία Ισότητας και τον Δήμο Αθηναίων. Σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας, 

επίσης, σημαντική είναι η προσπάθεια που έχει γίνει από το ΕΚΕΠΥ στο πλαίσιο του 

προγράμματος ΦΙΛΟΣ.  

Αυτό που ωστόσο απουσιάζει ακόμα είναι ένας κεντρικός συντονιστικός μηχανισμός που να 

συντονίζει ουσιαστικά, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται 

με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Μόνο έτσι θα αποφευχθεί η 

περαιτέρω εκδαπάνηση πόρων, υλικών και ανθρώπινων και θα σταματήσουν τυχόν 

αλληλεπικαλύψεις. Μόνο έτσι θα επιτευχθεί η ουσιαστική οριζόντια διασύνδεση 

υπηρεσιών, δίχως την οποία δεν μπορεί να υπάρξει μια ολιστική αντιμετώπιση των 
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περιστατικών – με την ποιοτική και τη χρονική έννοια, δηλαδή αποτελεσματικά και από την 

αρχή ως το τέλος – και μια όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη πρόληψη. 

Στην παρούσα συγκυρία φαίνεται ότι υπάρχει η βούληση περαιτέρω εμπλοκής του ίδιου του 

κρατικού μηχανισμού στις απόπειρες συντονισμού. Το πρωτόκολλο συνεργασίας της ΓΓΙΦ 

και η ΟΔΕ που έχει συσταθεί αποτελεί δείγμα αυτής της βούλησης. Ωστόσο, όπως 

επισημάνθηκε στις συναντήσεις εργασίας από εκπροσώπους ΜΚΟ που διαθέτουν 

αξιοσημείωτη εμπειρία από το πεδίο, στην πρωτοβουλία της ΓΓΙΦ δεν έχουν κληθεί μη 

κυβερνητικοί και μη δημόσιοι φορείς. Υπάρχουν κανάλια διαβούλευσης και 

αλληλοτροφοδότησης, π.χ. η ΓΓΙΦ συμμετέχει στις συναντήσεις του High Level Group του 

Δήμου Αθηναίων, θα βοηθούσε ωστόσο να υπάρξει και μια συστηματική συμμετοχή σε 

θεσμικό επίπεδο. 

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί τόσο ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων 

από ένα κεντρικό συντονιστικό μηχανισμό σε ανώτατο θεσμικό επίπεδο όσο και η 

πληρέστερη δυνατή πληροφόρηση και παρακολούθηση του πεδίου. Μπορεί επίσης να 

διασφαλιστεί η ευελιξία που απαιτείται τόσο στο σχεδιασμό παρεμβάσεων, δεδομένης της 

μεταβλητότητας των αναγκών και της έντονης κινητικότητας των οργανώσεων, όσο και στην 

υλοποίησή τους στο πεδίο. Όπως χαρακτηριστικά και επανειλημμένα επισημάνθηκε, 

υπάρχει διαρκής κινητικότητα των φορέων, το τοπίο αλλάζει συνεχώς, ενώ δεν υπάρχει 

σταθερότητα ούτε στους φορείς ούτε στα πρόσωπα που συμμετείχαν στις διάφορες δράσεις 

τα τελευταία 3 χρόνια.  

Πιο συγκεκριμένα, εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση και ενισχυθεί η πρωτοβουλία της 

ΓΓΙΦ περιλαμβάνοντας την εμπειρία του πεδίου που μπορούν να προσφέρουν οι ΜΚΟ, θα 

είναι δυνατό να εμπλουτιστεί όσο πληρέστερα γίνεται το επικαιροποιημένο Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας. Πέρα δηλαδή από τις απαραίτητες θεσμικές ενέργειες ενίσχυσης ενός ενιαίου 

συντονιστικού φορέα, π.χ. κοινές υπουργικές αποφάσεις, επέκταση της σύστασης και των 

αρμοδιοτήτων της ΟΔΕ κλπ., είναι απαραίτητη η δημιουργία συγκεκριμένων εργαλείων που 

θα υποβοηθήσει τις παρεμβάσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο παροχής 

υπηρεσιών στις επιζήσασες έμφυλης βίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η ανάγκη συνεχούς καταγραφής και πρόβλεψης αναγκών και 

δυνατοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, το βασικό πρόσκομμα στην επίτευξη αποτελεσματικού 

συντονισμού στην παροχή υπηρεσιών και στην παραπομπή των περιστατικών είναι η 

ελλιπής γνώση για το ποιες υπηρεσίες παρέχει ποιος φορέας, πού και για πόσο χρονικό 

διάστημα. Οι δράσεις που υλοποιούνται, τόσο από ΜΚΟ όσο και από δημόσιους φορείς, 

βασίζονται κυρίως σε βραχυχρόνιες χρηματοδοτήσεις, ενώ δεν υλοποιούνται αναγκαστικά 

στις ίδιες περιοχές ούτε έχουν αναγκαστικά το ίδιο περιεχόμενο. Όπως προαναφέρθηκε 

τόσο οι οργανώσεις όσο και οι δράσεις που υλοποιούν χαρακτηρίζονται από κινητικότητα 

και μεταβλητότητα.  

Κρίνεται απαραίτητη, λοιπόν, η δημιουργία ενός συστήματος δυναμικής καταγραφής των σε 

ισχύ προγραμμάτων και δράσεων και των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιό τους. 
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Αυτό το σύστημα μπορεί να έχει τη μορφή μιας δυναμικής διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου 

θα αποτυπώνονται/χαρτογραφούνται όλες οι σχετικές υπηρεσίες, δράσεις και προγράμματα 

που παρέχονται και υλοποιούνται σε όλη τη χώρα. Θα μπορεί επίσης να ενσωματώνεται 

κάθε νέα πληροφορία, δηλαδή κάθε αλλαγή στην υφιστάμενη αποτύπωση/χαρτογράφηση, 

είτε πρόκειται για τη λήξη ενός προγράμματος ή για την παύση μιας δράσης ή υπηρεσίας 

είτε πρόκειται για την έναρξη ενός άλλου. Η πληροφορία θα μπορεί να ταξινομείται και να 

καλύπτει διάφορα πεδία, π.χ. εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως για θέματα ψυχιατρικής 

υγείας, για νομικά ζητήματα, για ζητήματα απομάκρυνσης από το κακοποιητικό περιβάλλον 

κοκ. Θα περιέχονται επίσης πεδία, όπως η γεωγραφική κάλυψη, τα ωράρια 

εξυπηρέτησης/παρέμβασης, η διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες και μονοπάτια παραπομπής.  

Η ανάπτυξη της εν λόγω πλατφόρμας μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο χρηματοδότησης 

είτε από εθνικούς πόρους είτε από ευρωπαϊκά ταμεία, όπως το Asylum Migration and 

Integration Fund (AMIF), Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) ή το Justice 

Programme. Η λειτουργικότητα αλλά και η βιωσιμότητα της πλατφόρμας θα εξαρτηθεί από 

την βούληση του ενιαίου συντονιστικού φορέα, ο οποίος θα πρέπει να προβλέψει την 

διασφάλιση διαχείρισης και συνεχούς ενημέρωσης του συστήματος. Αυτό μπορεί να το 

αναλάβει η ΓΓΙΦ, το ΚΕΘΙ ή κάποιος άλλος δημόσιος φορέας προκειμένου να διασφαλιστεί 

η συνέχεια και η βιωσιμότητα του εγχειρήματος. 

Σε άλλο επίπεδο, προτείνεται η δημιουργία κοινής συντονιστικής ομάδας εποπτριών που να 

πλαισιώνεται από άτομα που κάνουν διαχείριση περιστατικών (case management) σε 

διαφορετικούς φορείς και οργανώσεις προκειμένου να αναπτυχθεί μια όσο το δυνατόν 

κοινή προσέγγιση του case management και να ακολουθούνται όσο το δυνατόν κοινές 

διαδικασίες. Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί η δικτύωση – οριζόντια και κάθετη – μεταξύ 

των φορέων και θα αποφεύγεται το φαινόμενο μια γυναίκα να πηγαίνει σε διαφορετικές 

οργανώσεις λαμβάνοντας διαφορετικές και συγκεχυμένες πληροφορίες ως προς τις 

δυνατότητες που υπάρχουν για να βοηθηθεί. Θα διασφαλιστεί επίσης μια καλύτερη 

παρακολούθηση των περιστατικών καθ’ όλη τη διάρκεια διαχείρισής τους, πράγμα που θα 

διευκολύνει τόσο τους παρόχους υπηρεσιών όσο και τις ίδιες τις επιζήσασες στην 

πληρέστερη κατανόηση των αναγκών και στην αποτελεσματικότερη ένταξη αντίστοιχα. 

Συνοψίζοντας, η ενίσχυση ενός συντονιστικού μηχανισμού θα μπορούσε να συμβάλει σε μια 

σειρά από ζητήματα που εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

της έμφυλης βίας στον μεταναστευτικό/προσφυγικό πληθυσμό. Ορισμένες από τις 

προτάσεις/δυνατότητες που προέκυψαν ως ιδέες για περαιτέρω σκέψη και δράση κατά τη 

διάρκεια των συναντήσεων εργασίας στο πλαίσιο της Δράσης 1.2 του έργου «Χτίζοντας ένα 

δίχτυ ασφαλείας για γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες» είναι οι ακόλουθες: 

• Συλλογή και ενημέρωση δεδομένων τόσο ως προς την καταγραφή περιπτώσεων όσο και 

ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες από κάθε φορέα.  

• Καταγραφή των αναγκών, δηλαδή των υπηρεσιών που ζητούνται προκειμένου να 

αξιολογηθούν οι υπάρχουσες και να γίνει καλύτερη κατανομή τους σε όλες τις περιοχές 
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της χώρας. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει η υπάρχουσα χαρτογράφηση της Ύπατης 

Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες. 

• Δυναμική καταγραφή/αποτύπωση υπαρκτών πόρων και χρονικής διάρκειας παροχής 

υπηρεσιών, π.χ. προγράμματα, ύπαρξη διερμηνέων σε νοσοκομεία κλπ. 

• Τριμηνιαίες εκθέσεις που να αποτυπώνουν τις ανάγκες, τα κενά και τις νέες δυνατότητες 

που προκύπτουν.  

• Σύνταξη Κοινού Κώδικα Δεοντολογίας που να προσδιορίζει συγκεκριμένες αρχές ως προς 

θέματα εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την 

παρακολούθηση της χρήσης των υπηρεσιών από τις επιζήσασες.  

• Εργαλείο σχεδιασμού πολιτικών και παρεμβάσεων στη βάση εντοπισμένων κενών και 

υποδείξεων από τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο. Συνεχής διαβούλευση 

με τη συμμετοχή των κρατικών φορέων προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα 

οποιασδήποτε παρέμβασης και δράσης. 

• Διασύνδεση του Εθνικού Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

(ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και 

κοινωνικής ένταξης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με το σύστημα 

χαρτογράφησης της δυναμικής διαδικτυακής πλατφόρμας. 

• Ως προς την ένταξη των επιζησασών είναι απαραίτητη η άμεση διασύνδεση ξενώνων με 

προγράμματα κοινωνικής ένταξης, προκειμένου να υπάρχει ομαλή και επιτυχημένη 

έξοδος από το σύστημα βραχείας φιλοξενίας.  

• Αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων των ίδιων των προσφυγικών/μεταναστευτικών 

κοινοτήτων σε προγράμματα (αλληλο)βοήθειας, π.χ. παροχή υπηρεσιών σε ξενώνες, 

προγράμματα mentoring για την κοινωνική ένταξη των επιζησασών κοκ.  

• Αναγνώριση της κοινωνικής και διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης ως επάγγελμα από το 

Υπουργείο Παιδείας.  

• Δημιουργία Μητρώου διερμηνέων και διασύνδεσή του με το σύστημα χαρτογράφησης 

της δυναμικής διαδικτυακής πλατφόρμας, προκειμένου να υπάρχει μια ενιαία δεξαμενή 

από όπου θα μπορεί να βρει διερμηνέα ο κάθε φορέας.  

• Αδρές προδιαγραφές των υπηρεσιών. Ενιαίες διαδικασίες (SOPs) που θα μπορούν να 

αποτελέσουν οδηγό/κριτήριο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

• Αποσαφήνιση των όρων εργασίας και περιγραφή καθηκόντων των ανθρώπων που 

δουλεύουν σε δομές φιλοξενίας για λογαριασμό του δημοσίου και αναπροσαρμογή των 

κανονισμών λειτουργίας των (προσωρινών) δομών. Πρόβλεψη για ύπαρξη 

Συμπαραστάτη, π.χ. από το Συνήγορο ή από άλλο φορέα, στο πλαίσιο του Μηχανισμού 

που θα επιβλέπει για τυχόν αυθαιρεσίες της Διοίκησης εις βάρος των προσφυγισσών.  
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