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ΠΡΟΣ: Στελέχη Συμβουλευτικών Κέντρων 
και Ξενώνων του Δικτύου Δομών της Γ.Γ.Ι.Φ 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Διαδικασίας Παραπομπής και Φιλοξενίας γυναικών προσφύγων 

και των παιδιών τους σε Ξενώνες Φιλοξενίας του Δικτύου της Γ.Γ.Ι.Φ» 

 

 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία δύο χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία μεγάλη 

προσφυγική κρίση  που πλήττει κατά 60% τις γυναίκες και τα παιδιά. Οι γυναίκες 

πρόσφυγες που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους λόγω πολέμου ή διώξεων και 

φθάνουν σε μία ξένη χώρα προκειμένου να ζητήσουν προστασία, είναι εκτεθειμένες 

σε περισσότερους κινδύνους που έχουν σχέση και με το φύλο τους.  

Η διακινδύνευση ξεκινά, σε αρκετές περιπτώσεις, ήδη, από τις χώρες προέλευσης 

αλλά και σε όλη τη διαδρομή μέχρι την χώρα προορισμού. Οι τραυματικές εμπειρίες 

που μπορεί να έχουν υποστεί στην πατρίδα τους, η βία κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού, η ενδοοικογενειακή βία που μπορεί να αναπτύσσεται στους χώρους 

υποδοχής στην Ελλάδα, ή η εμπορία ανθρώπων που συνδέεται με ένα σύγχρονο 

δουλεμπόριο είναι μόνο μερικές εκφάνσεις των υπαρκτών κινδύνων που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες πρόσφυγες.  

Παράλληλα, όμως, και γυναίκες πρόσφυγες μόνες ή επικεφαλής μονογονεϊκών 

οικογενειών που διαβούν στους χώρους φιλοξενίας χωρίς υποστηρικτικό πλαίσιο 

που τους παρείχε η οικογένεια ή κοινότητά τους βρίσκονται ακόμα πιο 

περιθωριοποιημένες και ευάλωτες. 
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Επίσης, οι γυναίκες πρόσφυγες, για πολιτισμικούς και κοινωνικούς λόγους που 

σχετίζονται και με τη θέση της γυναίκας μπορεί συχνά να έχουν περιορισμένη 

γνώση των δικαιωμάτων τους ή της ύπαρξης μηχανισμών για τη διασφάλισή τους ή 

και υποστηρικτικών υπηρεσιών που μπορούν να τους παρασχεθούν.  

Η συμβολή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο 

προσφυγικό 

Για τους ανωτέρω λόγους, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του 

Υπουργείου Εσωτερικών (εφεξής ΓΓΙΦ) ως 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 έθεσε ως 

προτεραιότητα για τα έτη 2016-2018 τη χάραξη πολιτικών για την υποστήριξη και 

φιλοξενία γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους.  

 

Συγκεκριμένα, στο νέο επικαιροποιημένο Εθνικό 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. 

 

Ήδη, από πέρσι, συγκροτήθηκε η Επιτροπή για το συντονισμό και την 

παρακολούθηση του έργου της ΓΓΙΦ και άλλων συναρμόδιων φορέων καθώς και 

της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τη διαδικασία εντοπισμού, παραπομπής, 

φιλοξενίας και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε γυναίκες πρόσφυγες 

θύματα ή εν δυνάμει θύματα βίας (ενδοοικογενειακή βία, trafficking, σεξουαλική 

παρενόχληση, βιασμός, ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων κ.α.) και στα παιδιά 

τους ή σε γυναίκες πρόσφυγες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών. Κύριο έργο 

της Επιτροπής υπήρξε η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την 

υιοθέτηση ενός κοινού πλαισίου διαδικασιών εντοπισμού, παραπομπής και 

φιλοξενίας, αλλά και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο δίκτυο των 62 

δομών της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι που τίθενται είναι οι εξής: 

 

 Παροχή καταλύματος εντός των 21 Ξενώνων Φιλοξενίας στο πλαίσιο του 

έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Κέντρου 

Ερευνών για Θέματα Ισότητας, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε γυναίκες πρόσφυγες 

θύματα ή εν δυνάμει θύματα βίας ή αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών 

και στα παιδιά τους (μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών εφόσον πρόκειται 



3 
 

για κορίτσια, και των δώδεκα εφόσον πρόκειται για αγόρια), με σκοπό την 

ασφαλή διαμονή και σίτισή τους. 

 

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (κοινωνικής και ψυχολογικής 

υποστήριξης ή/και εργασιακής συμβουλευτικής καθώς και νομικής 

υποστήριξης μέσω των Συμβουλευτικών Κέντρων του Δικτύου), υπό την 

αίρεση της εξασφάλισης διερμηνείας ή διαπολιτισμικής μεσολάβησης. 

 

 «Ορισμός Διαδικασίας Παραπομπής στα Συμβουλευτικά Κέντρα και στους 

ξενώνες Φιλοξενίας του Δικτύου Δομών, των γυναικών προσφύγων και των 

παιδιών τους». 

 

 Στα Συμβουλευτικά Κέντρα παραπέμπονται γυναίκες της ομάδας στόχου 

που έχουν εντοπιστεί στις αναφερόμενες στο πρωτόκολλο δομές 

φιλοξενίας προσφύγων (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Ανοιχτές 

Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας). 

Την παραπομπή εισηγούνται είτε στελέχη των αρμόδιων κρατικών αρχών 

ή/και πιστοποιημένες Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στις παραπάνω 

δομές, και ενημερώνουν το Συμβουλευτικό Κέντρο στο οποίο γίνεται η 

παραπομπή. Το παραπεμπτικό σημείωμα που  συνοδεύει τη γυναίκα φέρει 

την υπογραφή του/της υπεύθυνου/νης της κρατικής αρχής της εκάστοτε 

δομής. 

 Κατάλογος των ανωτέρω δομών φιλοξενίας προσφύγων ανά 

δήμο/περιφέρεια επισυνάπτεται ως  παράρτημα.  

 Η συνοδεία και η μεταφορά της γυναίκας προς το Συμβουλευτικό Κέντρο  

γίνεται με πρωτοβουλία  του φορέα που έχει εισηγηθεί την παραπομπή και 

μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο Συμβουλευτικό Κέντρο και 

προγραμματισμό συνάντησης.  

 Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου α) ενημερώνουν το φορέα 

παραπομπής για τις ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή 

στον ξενώνα φιλοξενίας και β) διερευνούν και  εξασφαλίζουν την 

δυνατότητα φιλοξενίας σε ξενώνα. 

 Οι παραπεμπόμενες γυναίκες θα πρέπει να συνοδεύονται από 

διερμηνέα/διαπολιτισμικό/-ή  μεσολαβητή/-τρια.  

  Στο Συμβουλευτικό Κέντρο λαμβάνεται το κοινωνικό ιστορικό, 

αποσαφηνίζεται το αίτημα και παρέχεται ενημέρωση για τους κανόνες 

διαβίωσης στον Ξενώνα ώστε η γυναίκα να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει 

στην εισαγωγή της σε αυτόν. Οι κανόνες διαβίωσης στον ξενώνα υπάρχουν 

μεταφρασμένοι σε έξι γλώσσες(αραβικά, φαρσί, ουρντού, κουρδικά, σοράνι 

και γαλλικά) και έχουν ήδη αποσταλεί σε όλες τις δομές. 
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  Είναι πολύ πιθανό η γυναίκα να παραπέμπεται με ιατρικό φάκελο που 

περιλαμβάνει ιατρικές εξετάσεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί στη δομή 

παραπομπής. Στην περίπτωση που η γυναίκα δεν έχει υποβληθεί στις 

απαραίτητες εξετάσεις, και ο χώρος επείγουσας φιλοξενίας στον 

ξενώνα(εφόσον υπάρχει) είναι διαθέσιμος, εισάγεται στον ξενώνα και τα 

στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου διευκολύνουν την πρόσβασή της στις 

υπηρεσίες υγείας(νοσοκομεία, κέντρα υγείας κλπ) ώστε να γίνει ο 

υγειονομικός έλεγχος.  

 Η μεταφορά της γυναίκας από το Συμβουλευτικό Κέντρο στον Ξενώνα 

γίνεται με μεταφορικό μέσο από τον αρμόδιο Δήμο (ώστε να διασφαλίζεται 

με αυτό τον τρόπο το απόρρητο της Διεύθυνσης του Ξενώνα) και με τη 

συνοδεία του/της διερμηνέα. 

 Στον ξενώνα, εκτός από ασφαλή διαμονή και σίτιση, παρέχεται στις γυναίκες 

πρόσφυγες ψυχοκοινωνική στήριξη ή/και εργασιακή συμβουλευτική καθώς 

και νομική στήριξη μέσω των Συμβουλευτικών Κέντρων του Δικτύου, εφόσον 

είναι εξασφαλισμένη η διερμηνεία. Εάν υπάρχουν παιδιά τα στελέχη του 

ξενώνα διερευνούν τη  δυνατότητα εγγραφής τους σε κοντινά σχολεία. 

 Η φιλοξενία των γυναικών της ομάδας-στόχου έχει προσωρινό χαρακτήρα 

(μέχρι τρεις μήνες με δυνατότητα παράτασης υπό προϋποθέσεις) και 

παρέχεται, παράλληλα, με τις υπηρεσίες προς άλλες φιλοξενούμενες 

γυναίκες και τα παιδιά τους.  

 Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους ξενώνες φιλοξενίας περιγράφονται στον 

ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας. 

 

Ιατρικές  Εξετάσεις  

 Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 550/14-12-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα 

Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, το οποίο αποτελεί απάντηση σε 

σχετικό ερώτημα της υπηρεσίας μας, ο απαιτούμενος υγειονομικός έλεγχος 

των υποψήφιων  για φιλοξενία  στους ξενώνες πρέπει να περιλαμβάνει τα 

εξής:   

Α) γνωμάτευση θεράποντα ιατρού(γενικού ιατρού ή παθολόγου και 

παιδιάτρου για τα παιδιά) για τη μη ύπαρξη αερογενώς μεταδιδόμενου 

νοσήματος. 

Β) γνωμάτευση δερματολόγου για τη μη ύπαρξη δερματικού μεταδιδόμενου 

νοσήματος.  

Γ) γνωμάτευση λειτουργικής καταλληλότητας συμβίωσης–φιλοξενίας της 

υποψήφιας. Η γνωμάτευση δύναται να εκδίδεται και να υπογράφεται 

νόμιμα από ψυχίατρο, κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο κρατικού φορέα. Ο 

τόπος εξέτασης  μπορεί να είναι η κοντινότερη μονάδα υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) ή 

νοσοκομειακή μονάδα στην οποία υπάγεται χωρικά η δομή φιλοξενίας.  
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              Ενημέρωση των  Άλλων  Υπηρεσιών 

 

 Για τις γυναίκες πρόσφυγες αιτούσες άσυλο, για τις οποίες έχει 

εξασφαλιστεί θέση φιλοξενίας σε ξενώνα, τα στελέχη του Συμβουλευτικού 

Κέντρου ενημερώνουν το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής  Αλληλεγγύης(Ε.Κ.Κ.Α.) -

ως υπεύθυνη αρχή για την τήρηση συστήματος καταγραφής, διαχείρισης και 

παρακολούθησης αιτημάτων στέγασης αιτούντων άσυλο- με αποστολή 

email στο refugees@ekka.org.gr. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής 

επικοινωνίας στα τηλ: 2132039741-747 με τις κυρίες Πετράκου και 

Καραγιάννη για διευθέτηση τυχόν προβλημάτων κλπ. Για διευκόλυνση της 

διαδικασίας υπάρχει σχετική φόρμα που θα συμπληρώνεται και θα 

αποστέλλεται στην παραπάνω διεύθυνση. 

 

 Για την οριστική αποχώρηση φιλοξενούμενης για οποιοδήποτε λόγο από τον 

ξενώνα τα στελέχη του ξενώνα ενημερώνουν το Συμβουλευτικό Κέντρο και 

το Κεντρικό Επιχειρησιακό Όργανο Μετανάστευσης (Κ.ΕΠ.Ο.Μ.). Για την 

ενημέρωση του ΚΕΠΟΜ αποστέλλετε email στο  kepom@ypes.gr.    

 

 Επίσης, για οποιοδήποτε θέμα που άπτεται του προσφυγικού και χρειάζεται 

η θέση ή η συνδρομή του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής μπορείτε 

να αποστέλλετε  email στο  aid@ypes.gr.  

 

          Διερμηνεία 

 Για διάθεση διερμηνέων μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Ερευνών για 

Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) που διαθέτει σχετική Ομάδα για το σκοπό αυτό 

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή σε ΜΚΟ που διαθέτουν διερμηνείς.  

Συγκεκριμένα: 

 

Για την εξυπηρέτηση των γυναικών προσφύγων λειτούργησε πιλοτικά από το 

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, τον Δεκέμβριο του 2016, μία ομάδα 

Διερμηνέων -Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών αποτελούμενη από 5 άτομα 

στην Αθήνα και 2 στην Θεσσαλονίκη. Η δράση αυτή από το Κ.Ε.Θ.Ι. θα 

συνεχιστεί έως το τέλος Ιουνίου 2017 καλύπτοντας την Αττική, την Κεντρική 

Μακεδονία και θα επεκταθεί και στα νησιά του Αιγαίου. Ταυτόχρονα, 

γίνονται ενέργειες ώστε να βρεθεί πιο μόνιμη συνεργασία με διερμηνείς – 

διαπολιτισμικούς μεσολαβητές σε συνεργασία με διεθνείς ΜΚΟ. 

 

 

 

mailto:refugees@ekka.org.gr
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        Βάση Δεδομένων 

 Είναι απαραίτητη η καταγραφή κάθε περιστατικού στη βάση δεδομένων. Η 

καταγραφή γυναικών προσφύγων (και των παιδιών τους) γίνεται με τον 

παρακάτω τρόπο: 

       Στο Έντυπο Υποδοχής:  

 επιλέγετε την Κατηγορία: Βίας ή Πολλαπλές διακρίσεις 

 επιλέγετε Πρόσφυγας (αν πρόκειται για εξυπηρετούμενη πρόσφυγα) 

 Τρίτο πρόσωπο: στους Ξενώνες (κατά κανόνα) ΔΕΝ επιλέγετε το πεδίο 

 Εάν θέλετε να συμπληρώσετε κάποιες παρατηρήσεις ή σημειώσεις, το 
κάνετε στο πεδίο Σημειώσεις 

          Στο Κοινωνικό ιστορικό: 

 Συμπληρώνετε τα υπόλοιπα στοιχεία π.χ. Υπηκοότητα ή Καθεστώς 
προσφυγικού ως συνήθως 

 Συμπληρώνετε τα στοιχεία των παιδιών (A/A, Φύλο, Ηλικία) 

                Στην καρτέλα Φιλοξενία: (για τα στελέχη των ξενώνων) 

 Συμπληρώνετε τα στοιχεία:  Ημερομηνία εισαγωγής, Ημερομηνία 
αποχώρησης, Φιλοξενία παιδιών (Ναι/Όχι) 

 Για κάθε ένα παιδί συμπληρώνετε το στοιχείο Φιλοξενείται (Ναι/Όχι) 

  

 

 Στην περίπτωση που η εξυπηρετούμενη, για οποιοδήποτε λόγο, δεν 

φιλοξενηθεί τελικά στη δομή, συμπληρώνετε Ημερομηνία αποχώρησης ίδια 

με την Ημερομηνία εισαγωγής. 
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Μεταφορές 

Όσον αφορά τη μεταφορά της γυναίκας στα Συμβουλευτικά Κέντρα του 

Δικτύου της ΓΓΙΦ, ή στις κοινωνικές υπηρεσίες των οικείων δήμων ή στο Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), αυτή πραγματοποιείται κατά κύριο 

λόγο από τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στoυς χώρους φιλοξενίας των 

προσφύγων, με την παρουσία διερμηνέα/διαπολιτισμικού/-ής μεσολαβητή/-

τριας. Η τοπική αυτοδιοίκηση εμπλέκεται συμπληρωτικά, σε περίπτωση που 

δεν υπάρχει συνδρομή από ΜΚΟ για τη μεταφορά της γυναίκας και των παιδιών 

της, οπότε και η μεταφορά γίνεται από τον Δήμο ή την Περιφέρεια με χρήση 

επιβατικών οχημάτων. Όταν παρουσιάζεται έκτακτη ανάγκη ή η μεταφορά δεν 

είναι δυνατή με άλλο πρόσφορο μέσο, τη μεταφορά διασφαλίζει το Κεντρικό 

Επιχειρησιακό Όργανο Μετανάστευσης (Κ.ΕΠ.Ο.Μ.) Η σχετική ειδοποίηση 

γίνεται από τον κρατικό φορέα που φέρει την ευθύνη λειτουργίας της δομής 

φιλοξενίας των προσφύγων. 

 

Όσον αφορά τη μεταφορά της γυναίκας προς τους Ξενώνες Φιλοξενίας του 

δικτύου, αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Δήμο ή την Περιφέρεια 

με χρήση επιβατικών οχημάτων. Η αποκλειστική εμπλοκή της αυτοδιοίκησης 

στη μεταφορά προς ή, εάν χρειαστεί, από τους Ξενώνες γίνεται προκειμένου να 

διασφαλίζεται το απόρρητο και η εμπιστευτικότητα των εν λόγω δομών. Η 

σχετική ειδοποίηση σε αυτή την περίπτωση γίνεται από τον ξενώνα και σε 

συνεργασία αν χρειάζεται με τις δομές παραπομπής της γυναίκας στον ξενώνα, 

δηλαδή τα Συμβουλευτικά Κέντρα ή τις κοινωνικές υπηρεσίες των οικείων 

δήμων ή το Ε.Κ.Κ.Α. 

 

 

Επιμόρφωση Στελεχών και Εργαλεία Συμβουλευτικής 

 Σύντομα πρόκειται να πραγματοποιηθούν σεμινάρια επιμόρφωσης των 

στελεχών σε θέματα 1) έμφυλης βίας και 2) εργασιακής συμβουλευτικής. 

 Έχουν ήδη υλοποιηθεί 3 προγράμματα επιμόρφωσης σε Αθήνα-Αττική (24-

25/6/2016), σε νησιά Αιγαίου (13-15/12/2016) και Θεσσαλονίκη-Κεντρική 

και Ανατολική Μακεδονία (16-17/12/2016). Αντίστοιχα, το έτος 2017 

σχεδιάζονται επιπλέον προγράμματα επιμόρφωσης στις εξής, ενδεικτικά, 

θεματικές: πολιτισμική διαφοροποίηση, πρώτες ψυχολογικές βοήθειες και 

διαχείριση κρίσεων και ψυχικού τραύματος, σύστημα παραπομπών για 

γυναίκες πρόσφυγες θύματα έμφυλης βίας, άσυλο και διεθνή προστασία, 

διαχείριση υπόθεσης θύματος έμφυλης βίας σε συνθήκες ανθρωπιστικής 

κρίσης, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική (GBV Case Management). 

 Σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες 

βρίσκεται σε τελικό στάδιο η επικαιροποίηση των Κατευθυντήριων 
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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 μιλούν οι γυναίκες πρόσφυγες 

(αραβικά, ουρντού, φαρσί, κουρδικά, σοράνι και γαλλικά) τα έντυπα των 

Ξενώνων Φιλοξενίας και ετοιμάζεται σχετικό φυλλάδιο που θα 

απευθύνεται στις ίδιες για να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που 

μπορούν να τους παρασχεθούν. 

 Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επικαιροποίησης των υπαρχόντων 

εργαλείων συμβουλευτικής(κανονισμών λειτουργίας, οδηγών 

συμβουλευτικής κλπ) καθώς και η δημιουργία νέων(εργασιακή 

συμβουλευτική) 

 Για διάφορα θέματα που αφορούν τις γυναίκες πρόσφυγες μπορείτε να 

χρησιμοποιείτε τα παρακάτω εγχειρίδια της  Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής 

που διαθέτετε και σε έντυπη μορφή, και παρέχουν  χρήσιμη 

πληροφόρηση.  

 

 Ευάλωτες Ομάδες 

 http://firstreception.gov.gr/PRImages/Prints/33_VULNERABLE_GROUPS_PRINT.pdf    

 Μουσουλμάνοι, Πολιτισμικές και Θρησκευτικές Διαφορές 

http://firstreception.gov.gr/PRImages/Prints/34_MUSLIMS_PRINT_CULTURAL_AND_R

ELIGIOUS_DIVERSITIES.pdf   

 Τrafficking 

http://www.firstreception.gov.gr/PRImages/Prints/44_331_15foreas%20%281%29.pd

f     

 

 

 Τέλος, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης-ενημέρωσης των στελεχών για τη 

διαδικασία εντοπισμού, παραπομπής, φιλοξενίας, αλλά και παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στα Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες 

Φιλοξενίας η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής πραγματοποιεί την Τετάρτη 5 Απριλίου 

2017, Ημερίδα με θέμα: «Φιλοξενία σε γυναίκες πρόσφυγες. Παρουσίαση 

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας». 

 

 

Λοιπές συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς 

Εκτός από τη συνεργασία της ΓΓΙΦ με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της οξυμένης προσφυγικής κρίσης, η 

ΓΓΙΦ έχει αναπτύξει δικτύωση και είναι ανοικτή σε προτάσεις συνεργασιών και με 

http://firstreception.gov.gr/PRImages/Prints/33_VULNERABLE_GROUPS_PRINT.pdf
http://firstreception.gov.gr/PRImages/Prints/34_MUSLIMS_PRINT_CULTURAL_AND_RELIGIOUS_DIVERSITIES.pdf
http://firstreception.gov.gr/PRImages/Prints/34_MUSLIMS_PRINT_CULTURAL_AND_RELIGIOUS_DIVERSITIES.pdf
http://www.firstreception.gov.gr/PRImages/Prints/44_331_15foreas%20%281%29.pdf
http://www.firstreception.gov.gr/PRImages/Prints/44_331_15foreas%20%281%29.pdf
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άλλους διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, όπως το 

Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA), ο εξειδικευμένος 

οργανισμός του δικτύου του ΟΗΕ για τις γυναίκες (UN WOMEN), η Διεθνής 

Επιτροπή Διάσωσης (International Rescue Committee-IRC), ο Διεθνής Οργανισμός 

Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και η UNICEF.  

Ενδεικτικά πεδία δράσεων αφορούν στην εξεύρεση διερμηνέων/διαπολιτισμικών 

διαμεσολαβητών, στην επιμόρφωση επαγγελματιών πεδίου, στη δημιουργική 

απασχόληση των γυναικών της ομάδας-στόχος του Έργου και των παιδιών τους 

στους ξενώνες φιλοξενίας, αλλά και στη δημιουργία και αναπαραγωγή 

ενημερωτικού υλικού για τα δικαιώματα των προσφύγων. 

 

Δυσχέρειες κατά τη διαδικασία 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δε δύναται να ακολουθηθεί η παραπάνω προβλεπόμενη  

διαδικασία, κατά τον εντοπισμό γυναίκας πρόσφυγα που χρήζει και επιθυμεί 

φιλοξενία  προτείνεται η απευθείας επικοινωνία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας 

των Φύλων  και το Κ.Ε.Θ.Ι. ώστε  να διερευνηθούν τρόποι επίλυσης των 

προβλημάτων. 

 

Με δεδομένο ότι πολλές από τις δομές  του Δικτύου παρέχουν ήδη  υπηρεσίες  σε 

γυναίκες πρόσφυγες, αντιμετωπίζοντας διάφορες δυσκολίες  θέλουμε  να 

εκφράσουμε την εκτίμηση της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ευαισθησία, την προθυμία  και τον 

επαγγελματισμό  που επιδεικνύουν. 

 

 

                                                                      

                                                                Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 

                                                                                              ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ 

 

 

 

 


