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Κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, 

 

Με τη σημερινή μου παρουσία εδώ, στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 

των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις 

προσπάθειες που καταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση για τη διαχείριση της προσφυγικής 

κρίσης, η οποία πλήττει κατά 60% τις γυναίκες και τα παιδιά. 

 

Όπως, γνωρίζετε, εν μέσω μεγάλων οικονομικών δυσκολιών, ο ελληνικός λαός αντιμετωπίζει 

και τη μεγάλη πρόκληση της διαχείρισης της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. Μία 

πρόκληση παγκόσμια, την οποία μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε μόνο συλλογικά και με 

βάση τις αξίες μας χωρίς να χάνουμε την ανθρωπιά μας, η οποία δεν τίθεται υπό όρους. 

 

Από τη στιγμή που τα βόρεια σύνορά μας έκλεισαν, λόγω μονομερών ενεργειών άλλων 

χωρών, περίπου 60.000 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην σήμερα στην Ελλάδα. Η 

άμεση αυτή ξενοφοβική αντίδραση λειτούργησε, πολύ συχνά, ως κέλευσμα να θυσιαστεί το 

διεθνές δίκαιο και να επαναπροωθούνται πρόσφυγες, ακόμα και διακινδυνεύοντας τις ζωές 

τους στη θάλασσα. Πολύ συχνά, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου θεωρήθηκε πολυτέλεια 

και όχι αναπόσπαστο μέρος της ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής διαχείρισης της 

μετανάστευσης. Πολλές φορές, ο επιμερισμός της ευθύνης για τους ανθρώπους που 

επιχειρούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις διώξεις, απορρίφθηκε ως ευθύνη που 

βαραίνει μόνο τα κράτη πρώτης γραμμής. 

 

Χρειαζόμαστε μια παγκόσμια, συνεκτική, συλλογική απάντηση για τη διαχείριση της 

μετανάστευσης με υποστήριξη, φυσικά, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στην Ευρώπη 

εργαζόμαστε ήδη προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας Μία 

συμφωνία δύσκολη, που έχει οδηγήσει, ωστόσο, σε δραστική μείωση των ροών και, το 

σημαντικότερο, των θανάτων στο Αιγαίο Πέλαγος, που έχει αντικαταστήσει την επικίνδυνη 

διαδρομή του Αιγαίου με μια νόμιμη οδό προς την Ευρώπη. 

 

Αλλά χρειάζεται να αναπτύξουμε μια ευρύτερη παγκόσμια στρατηγική, ώστε: 

 να αυξηθεί η οικονομική ενίσχυση και η ενίσχυση με προσωπικό, προς τις χώρες 

που φιλοξενούν πρόσφυγες, 
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 να επιταχυνθεί η διαδικασία επιστροφής ανθρώπων που δεν χρίζουν διεθνούς 

προστασίας, καθώς και η επανεγκατάσταση και μετεγκατάσταση των 

προσφύγων, 

 να αυξηθούν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες και η χρηματοδότηση για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, 

 να αυξηθεί η αστυνόμευση των συνόρων και η συνεργασία των ακτοφυλακών 

για την εξάλειψη των δικτύων εμπορίας ανθρώπων. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Αλέξης Τσίπρας, έχει επανειλημμένα 

θέσει επιτακτικά την ανάγκη για: 

 Άμεση επιτάχυνση των μετεγκαταστάσεων 

 Εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων με τις χώρες προέλευσης για επιστροφές. 

 Άμεση αύξηση των στελεχών του Ευρωπαϊκού Γραφείου για το Άσυλο (EASO) για 

στήριξη της Υπηρεσίας Ασύλου στην χώρα μας. (Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Ασύλου 

στην Ελλάδα μέσα στα τελευταία τρία χρόνια έχει βρεθεί να χειρίζεται τον 4ο 

μεγαλύτερο φόρτο αιτήσεων ασύλου στην Ευρώπη)  

 Ενίσχυση συνεργασίας με την Frontex τόσο στο Αιγαίο, όσο και στα βόρεια σύνορα 

της χώρας, ώστε να σταλεί το μήνυμα στους διακινητές ότι οι παράνομες οδοί 

έχουν κλείσει και έχουν αντικατασταθεί με νόμιμες.  

 Άμεση εφαρμογή της απόφασης για Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Συνοριοφυλακή  

 

Κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, 

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση 

και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και 

ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, και με σεβασμό στις αξίες και στα 

θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, στέκεται αλληλέγγυα και συντονίζει τις δράσεις της με 

όλους τους συναρμόδιους φορείς για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. 

 

Στο Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 περιλαμβάνονται δράσεις και 

στόχοι πολιτικής για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών που 

υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις με έμφαση τις γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου πολλαπλασιάζονται και οξύνονται μέσα 

και από άλλες μορφές διακρίσεων, όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία με αποτέλεσμα οι 

γυναίκες να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκαταλήψεις, τη μισαλλοδοξία, την έμφυλη 

βία και τον κοινωνικό αποκλεισμό χαράσσουμε ένα εξειδικευμένο πλαίσιο παρέμβασης. 

 

Συγκροτήσαμε Συντονιστική Επιτροπή για το συντονισμό και την παρακολούθηση του 

έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και άλλων συναρμόδιων φορέων (για 

παράδειγμα, της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών, του 

Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του συντονιστικού κέντρου για τις Ανοιχτές 

Δομές Φιλοξενίας-camps και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας) καθώς και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τη διαδικασία εντοπισμού, παραπομπής, φιλοξενίας 
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και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε γυναίκες πρόσφυγες θύματα ή εν δυνάμει 

θύματα βίας (ενδοοικογενειακή βία, trafficking, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμός, 

ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων) και στα παιδιά τους ή σε γυναίκες πρόσφυγες 

αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών. Έργο της Επιτροπής είναι και η χάραξη του πλαισίου 

των επιμέρους συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς ή ελληνικές μη 

κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο θέμα του προσφυγικού για την 

ανάληψη από κοινού δράσεων. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, θέλουμε να αξιοποιηθεί θετικά το δίκτυο 61 δομών για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, δηλαδή, των 39 Συμβουλευτικών 

Κέντρων και των 21 Ξενώνων Φιλοξενίας που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια καθώς 

και της 24ωρης γραμμής SOS 15900.  

 

Συγκεκριμένα, η Συντονιστική Επιτροπή έχει επεξεργαστεί και παραδώσει το σχέδιο ενός 

Πρωτόκολλου Συνεργασίας, στο οποίο προβλέπεται η διαδικασία και οι ενέργειες που 

οφείλουν να κάνουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης τόσο στο στάδιο του εντοπισμού των γυναικών προσφύγων που ανήκουν 

στην ομάδα στόχο στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στις Ανοιχτές Δομές 

Προσωρινής Υποδοχής και τις Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας και εν συνεχεία η 

παραπομπή τους στα Συμβουλευτικά Κέντρα ή στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων και 

στους Ξενώνες Φιλοξενίας. Περαιτέρω, οι υπηρεσίες που θα μπορούν να παρασχεθούν, 

εφόσον διασφαλιστεί και η διερμηνεία ή η διαπολιτισμική μεσολάβηση είναι οι εξής: 

 

 Ασφαλής Διαμονή στους Ξενώνες Φιλοξενίας 

 Σίτιση 

 Κοινωνική και ψυχολογική στήριξη 

 Νομική Συμβουλευτική 

 Εργασιακή Συμβουλευτική 

 Δυνατότητα παραπομπής σε υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες κλπ 

 

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας όλα τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και 

αυτοδιοίκησης που απασχολούνται στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στις Ανοιχτές 

Δομές Προσωρινής Υποδοχής και τις Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας, στα 

Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες Φιλοξενίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των 

Φύλων, στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ και των Νοσοκομείων θα μπορούν να 

συντονίζονται μεταξύ τους για τη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας ή γυναικών 

προσφύγων που χρήζουν άμεσης παρέμβασης και συνδρομής. Ενώ, παράλληλα, η 

Συντονιστική Επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία των αιτημάτων φιλοξενίας από ειδική 

βάση δεδομένων που ήδη υπάρχει για τις περιπτώσεις γυναικών θυμάτων βίας και τώρα θα 

αποκτήσει ειδική καταγραφή για τις ωφελούμενες γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους. 

 

Περαιτέρω, θα προχωρήσουμε στην ενημέρωση όλου του προσωπικού για το πλαίσιο 

διαδικασιών εντοπισμού, παραπομπής, φιλοξενίας και στήριξης των ωφελούμενων 

γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους καθώς και στο σχεδιασμό επιμόρφωσης-

κατάρτισης για τις διαδικασίες Ασύλου, Μετεγκατάστασης και Οικογενειακής Επανένωσης, 
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καθώς και βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαδικασία προστασίας γυναικών 

προσφύγων θυμάτων ή εν δυνάμει θυμάτων βίας σε συνεργασία και με μη κυβερνητικές 

οργανώσεις και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Ήδη, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία 

για τους Πρόσφυγες εργαζόμαστε από κοινού στην επικαιροποίηση των Κατευθυντήριων 

Οδηγιών για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή 

στην Ελλάδα και τη διαδικασία ασύλου. Παράλληλα, έχουν, ήδη, μεταφραστεί στις 

γλώσσες που ομιλούν οι γυναίκες πρόσφυγες (αραβικά, ουρντού, φαρσί κλπ) τα έντυπα και 

ο κανονισμός λειτουργίας των Ξενώνων Φιλοξενίας και ετοιμάζεται σχετικό φυλλάδιο που 

θα απευθύνεται στις ίδιες για να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που μπορούν να τους 

παρασχεθούν. 

 

Επίσης, σε συνεργασία και με την UN WOMEN θα διοργανώσουμε δύο συνέδρια όπου όλο 

το προσωπικό που δρα στο πεδίο θα επιμορφωθεί στις πολιτισμικές διαφορές και τη 

διαδικασία ασύλου και παροχής διεθνούς προστασίας ενώ θα γίνει και ανταλλαγή 

εμπειριών και καλών πρακτικών. 

 

Κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, 

 

Σας περιέγραψα συνοπτικά τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό μας ενώ αρκετά σύντομα θα 

συντονίσουμε τη δράση μας και με άλλα συναρμόδια Υπουργεία στη κατεύθυνση του 

σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων που θα συντείνουν στη κοινωνική ένταξη των 

γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους στην ελληνική κοινωνία. 

 

Ήδη το Υπουργείο Παιδείας, ξεκίνησε τη λειτουργία Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης 

Προσφύγων με στόχο να καλυφθούν φέτος περίπου 22.000 παιδιά. Ενώ, μέσα από το νέο 

νόμο που έχει προωθηθεί στη Βουλή των Ελλήνων για την κοινωνική και αλληλέγγυα 

οικονομία θα αναζητήσουμε δυνατότητες ώστε οι γυναίκες να μπορούν να απασχοληθούν ή 

και να δημιουργήσουν συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Τέλος, θεωρούμε ότι σε συνεργασία 

και με το Υπουργείο Πολιτισμού ή τις Περιφέρειες μπορούν να διοργανωθούν πολιτιστικές 

εξορμήσεις των γυναικών προσφύγων και επαφή τους με το πολιτιστικό περιβάλλον της 

χώρας που τις έχει αγκαλιάσει και υποδεχτεί. 

 

Κύριες και κύριοι ευρωβουλευτές, 

 

Θεωρούμε κρίσιμη τη συμβολή της δικής σας Επιτροπής για την ανάδειξη του παγκόσμιου 

χαρακτήρα της προσφυγικής κρίσης και την από κοινού ανάληψη ευρωπαϊκών 

πρωτοβουλιών που θα στηρίζονται στις κοινές αξίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της δημοκρατίας ώστε να 

περιθωριοποιηθεί και αποφευχθεί ο κίνδυνος της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού και της 

ξενοφοβίας. 

 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και περιμένω τις δικές σας προτάσεις 

 

 

Αθήνα, 7-10-2016 


