
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Επίσκεψη εκπροσώπων των Οικολόγων Πράσινων στην ΓΓΙΦ 

Τα γραφεία της ΓΓΙΦ επισκέφτηκαν την Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016, η Σύμβουλος 
Πρασίνων στην Ευρωβουλή, Γεωργία Τσακλαγκάνος και η Εκπρόσωπος Τύπου των 
Οικολόγων Πρασίνων, Μαρία Πετινάκη, προκειμένου να ενημερωθούν από την Γενική 
Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, για την ατζέντα των δράσεων που 
αφορούν σε θέματα ισότητας των φύλων. 

Η Γενική Γραμματέας ενημέρωσε τις εκπροσώπους για το σύνολο των παρεμβάσεων και 
πρωτοβουλιών της ΓΓΙΦ, εστιάζοντας σε τρεις βασικούς πυλώνες  των δράσεών της, οι 
οποίοι αφορούν: 

 στην εξασφάλιση της τριετούς (μέχρι το 2018) χρηματοδότησης για το 
ολοκληρωμένο Πρόγραμμα πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των 
γυναικών της ΓΓΙΦ (24ωρη Γραμμή SOS 15900, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες 
Φιλοξενίας σε όλη τη χώρα) 

 στην προετοιμασία και επεξεργασία της  «Σύμβασης του Συμβούλιου της Ευρώπης 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας» (Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης) ώστε να γίνει ο 
εφαρμοστικός νόμος από τα υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και να επικυρωθεί από τη Βουλή 

 στο νέο, επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 
(ΕΣΔΙΦ) της περιόδου 2016 -2020 της ΓΓΙΦ  

 στο νομοσχέδιο για την πραγματική ισότητα των φύλων που ετοιμάστηκε από τη 
ΓΓΙΦ 
 

Επίσης, η Γενική Γραμματέας ενημέρωσε τις εκπροσώπους και για το άνοιγμα των 
δομών της ΓΓΙΦ σε γυναίκες πρόσφυγες, οι οποίες είναι η κινδυνεύουν να πέσουν θύματα 
κακοποίησης, ώστε ήδη σε ορισμένους από τους ξενώνες της ΓΓΙΦ να φιλοξενούνται 
γυναίκες πρόσφυγες. Επιπρόσθετα, ανταλλάχθηκαν απόψεις και για τις δράσεις της ΓΓΙΦ σε 
ζητήματα όπως η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (trafficking) και  η ενίσχυση των 
κοινωνικών υποδομών αλληλεγγύης. 

 
Τέλος, και από τις δυο πλευρές συμφωνήθηκε η συνέχιση της επικοινωνίας, όπως και το 

ενδεχόμενο μιας επικείμενης συνεργασίας για δράσεις που προάγουν και προτάσσουν  τα 
ζητήματα που αφορούν στην ισότητα των φύλων. 
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