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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση και παροχή οδηγιών στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας για την υιοθέτηση ενός κοινού πλαισίου διαδικασιών εντοπισμού, 

παραπομπής, φιλοξενίας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών γυναικών 

προσφύγων θυμάτων βίας και των παιδιών τους 

 

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 61 δομών της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας 

κατά των γυναικών.  

 

Το δίκτυο αυτό αφορά: 

 39 Συμβουλευτικά Κέντρα με φορείς λειτουργίας την ΓΓΙΦ, το Κέντρο Ερευνών για 

Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και τους Δήμους  

 21 Ξενώνες Φιλοξενίας που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια με φορείς 

λειτουργίας τους Δήμους και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) 

 24ωρη γραμμή SOS 15900 με ευθύνη λειτουργίας την ΓΓΙΦ. 

 

Στις ανωτέρω δομές, οι υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν, εφόσον παρέχεται 

διερμηνεία ή  διαπολιτισμική μεσολάβηση, είναι οι εξής: 

 

 Ασφαλής διαμονή στους Ξενώνες Φιλοξενίας 
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 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, στο Δίκτυο της 

ΓΓΙΦ (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας), 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. 

 

Ενημέρωση προς τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για την εμπλοκή τους 

στην υλοποίηση του Έργου της ΓΓΙΦ  

Η διαδικασία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την υιοθέτηση ενός κοινού 

πλαισίου διαδικασιών εντοπισμού, παραπομπής και φιλοξενίας, αλλά και παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στο δίκτυο των 61 δομών της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η Ένωση Περιφερειών 

(ΕΝΠΕ) και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, 

εκφράζουν τη βούλησή τους να συμβάλουν στην υλοποίηση του έργου και να 

συνεργαστούν για το συντονισμό, την προαγωγή και την υλοποίηση των δράσεων που 

προβλέπονται στο Πρωτόκολλο, στο βαθμό που τους αναλογεί. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι αναλαμβάνουν τη μεταφορά των γυναικών 

της ομάδας-στόχος 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. Αυτό πρακτικά σημαίνει τα εξής: 

 

 

 Όσον αφορά στη μεταφορά της γυναίκας και των παιδιών της, εφόσον υπάρχουν, 

στα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου της ΓΓΙΦ ή στις κοινωνικές υπηρεσίες των 

οικείων δήμων ή στο ΕΚΚΑ, αυτή πραγματοποιείται, κατά κύριο λόγο, από τις ΜΚΟ που 

δραστηριοποιούνται στους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων, με την παρουσία 

διερμηνέα/διαπολιτισμικού/-ής μεσολαβητή/-τριας. Η τοπική αυτοδιοίκηση 

εμπλέκεται συμπληρωματικά, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνδρομή από ΜΚΟ για 

τη μεταφορά της γυναίκας και των παιδιών της, οπότε και η μεταφορά γίνεται από τον 
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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 (ΚΕΠΟΜ). Η σχετική 

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

δομής φιλοξενίας των προσφύγων. 

 

 Όσον αφορά στη μεταφορά της γυναίκας και των παιδιών της, εφόσον υπάρχουν, 

από τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου της ΓΓΙΦ ή από τις κοινωνικές υπηρεσίες 

των οικείων δήμων ή το ΕΚΚΑ, προς τους Ξενώνες Φιλοξενίας του Δικτύου της ΓΓΙΦ, 

αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Δήμο ή την Περιφέρεια με χρήση 

επιβατικών οχημάτων. Η αποκλειστική εμπλοκή της αυτοδιοίκησης στη μεταφορά προς 

ή, αν 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 τις δομές παραπομπής της γυναίκας στον ξενώνα, δηλαδή από 

τα Συμβουλευτικά Κέντρα ή από τις κοινωνικές υπηρεσίες των οικείων δήμων ή από το 

ΕΚΚΑ. 

 

 

Παροχή οδηγιών και επιμόρφωσης σε στελέχη του δικτύου δομών 

της ΓΓΙΦ  

 

Με έγγραφο της ΓΓΙΦ (Α.Π. ΔΙΑΚ/Φ.5.4/643/31-3-2017) παρέχονται οδηγίες για την κοινή 

διαδικασία εντοπισμού, παραπομπής, φιλοξενίας και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών 

σε γυναίκες πρόσφυγες και στα παιδιά τους από τα στελέχη των Συμβουλευτικών Κέντρων 

και των Ξενώνων Φιλοξενίας. Αντίστοιχα, τα Υπουργεία Μεταναστευτικής Πολιτικής και 

Υγείας θα προβούν στις δικές τους ενέργειες για την ενημέρωση των στελεχών των 

υπηρεσιών τους και την εύρυθμη λειτουργία του έργου. 

 

Όσον αφορά στην επιμόρφωση του προσωπικού, 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). 

 

Ενώ, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες βρίσκεται σε τελικό 

στάδιο η 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, σοράνι κουρδικά και γαλλικά) τα έντυπα και ο κανονισμός 

λειτουργίας των Ξενώνων Φιλοξενίας και ετοιμάζεται σχετικό φυλλάδιο που θα 
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απευθύνεται στις ίδιες για να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που μπορούν να τους 

παρασχεθούν. 

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». 

 

Διερμηνεία 

Για την εξυπηρέτηση των γυναικών προσφύγων λειτούργησε πιλοτικά από το ΚΕΘΙ τον 

Δεκέμβριο του 2016 μία ομάδα Διερμηνέων - Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών 

αποτελούμενη από 5 άτομα στην Αθήνα και 2 στην Θεσσαλονίκη. 

Η ομάδα πραγματοποίησε επισκέψεις-συναντήσεις ενημέρωσης και γνωριμίας με τα 

στελέχη των Συμβουλευτικών Κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης καθώς και των Ξενώνων 

Φιλοξενίας του Δικτύου. Ενώ, τηρείται ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής όλης της πορείας 

κάθε περιστατικού αναλυτικά από το στάδιο της παραπομπής στο Συμβουλευτικό Κέντρο 

μέχρι την φιλοξενία σε κάποιον Ξενώνα και της εκεί πορείας του, με σκοπό την τήρηση 

σχετικού αρχείου, την ενημέρωση των υπευθύνων του ΚΕΘΙ και της ΓΓΙΦ και την εσωτερική 

ενημέρωση της ομάδας.  

Το πιλοτικό πρόγραμμα των Διερμηνέων - Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών βρήκε άμεση 

ανταπόκριση από το προσωπικό, τόσο των Δομών παροχής ενημέρωσης και 

συμβουλευτικής στήριξης (Συμβουλευτικά Κέντρα) όσο και των Ξενώνων Φιλοξενίας του 

Δικτύου. Ιδιαίτερα στις Δομές που έγινε ενημέρωση – παρουσίαση του προγράμματος και 

δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν και να λυθούν τυχόν απορίες σχετικές με την διαδικασία, 

τους ρόλους, τις ευθύνες, τις δικαιοδοσίες κ.α αναπτύχθηκε γρήγορα κλίμα συνεργασίας 

και εμπιστοσύνης, ενώ θετικά αξιολογήθηκε η δυνατότητα σταθερών προγραμματισμένων 

συναντήσεων με τους Ξενώνες Φιλοξενίας. Η ομάδα διερμηνέων διαπολιτισμικών κάλυψε 

ένα εύρος υπηρεσιών μεταξύ των οποίων την συνοδεία γυναικών σε νοσοκομεία, ώστε να 

γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και σε δομές ψυχικής υγείας για ψυχιατρική αξιολόγηση 

όταν κρίθηκε απαραίτητο. Επίσης ανέλαβαν σε όλες τις περιπτώσεις παραπομπής την 

συνοδεία από τα Συμβουλευτικά Κέντρα στους Ξενώνες Φιλοξενίας. Τέλος, βοήθησαν 

τηλεφωνικώς είτε τα Συμβουλευτικά Κέντρα να κλείσουν κάποιο ραντεβού ή να εξηγήσουν 

μια προγραμματισμένη διαδικασία είτε τους Ξενώνες Φιλοξενίας στην αντιμετώπιση 

επειγόντων καταστάσεων.  

Για το λόγο αυτό, η δράση αυτή από το ΚΕΘΙ 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. 
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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 άλλους διεθνείς οργανισμούς 

που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, όπως το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον 

Πληθυσμό (UNFPA), ο εξειδικευμένος οργανισμός του συστήματος 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. 

 

Καταληκτικές παρατηρήσεις 

Συνοπτικά, οι αρμοδιότητες της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας είναι: 

 Η μεταφορά των γυναικών της ομάδας-στόχος 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, με την επισήμανση ότι η μεταφορά από και προς τους Ξενώνες 

Φιλοξενίας θα γίνεται με αποκλειστική εμπλοκή της αυτοδιοίκησης. 

 Η παραπομπή, μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών και των Συμβουλευτικών Κέντρων 

των Δήμων, γυναικών της ομάδας-στόχος και των παιδιών τους στους Ξενώνες 

Φιλοξενίας του Δικτύου με τη διαδικασία που περιγράφεται στο υπ’αριθμ. 

ΔΙΑΚ/Φ.5.4/643/31-3-2017 έγγραφο της ΓΓΙΦ. 

 Η ενημέρωση του ΕΚΚΑ, μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών και των Συμβουλευτικών 

Κέντρων των Δήμων, για τις περιπτώσεις φιλοξενίας γυναικών αιτουσών ασύλου, ως 

υπεύθυνη αρχή για την τήρηση συστήματος καταγραφής, διαχείρισης και 

παρακολούθησης αιτημάτων στέγασης αιτούντων άσυλο.  

 Η ενημέρωση του ΚΕΠΟΜ, μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών και των Ξενώνων 

Φιλοξενίας των Δήμων, για τις περιπτώσεις αποχώρησης των γυναικών προσφύγων 

και των παιδιών τους από τον Ξενώνα φιλοξενίας. Για την ενημέρωση του ΚΕΠΟΜ1 

αποστέλλεται μέιλ 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 μέιλ στο aid@ypes.gr.  

 

                                                           
1
 Κεντρικό Επιχειρησιακό Όργανο Μετανάστευσης. 

mailto:kepom@ypes.gr
mailto:aid@ypes.gr
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Επιπλέον, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων του όλου 

εγχειρήματος, παρακαλούμε για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων των δομών του Δικτύου 

και των κοινωνικών υπηρεσιών στις υλοποιούμενες και σχεδιαζόμενες δράσεις ενημέρωσης 

και επιμόρφωσής τους.  

 

Παράλληλα, παρακαλούμε να ορίσετε ένα πρόσωπο επικοινωνίας του φορέα σας (από το 

Δήμο ή την Περιφέρεια), με το οποίο θα μπορεί να έρχεται σε επαφή ο/η επικεφαλής της 

δομής φιλοξενίας των προσφύγων όταν παραστεί ανάγκη μεταφοράς γυναικών της ομάδας-

στόχος σε κάποια από τις δομές του Δικτύου. 

 

Σας ενημερώνουμε τέλος ότι άμεσα θα δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ 

(www.isotita.gr) ειδικός χώρος με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την πορεία 

υλοποίησης της όλης προσπάθειας, στην οποία σας θέλουμε συνοδοιπόρους και 

έμπρακτους/ες υποστηρικτές. 

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθύνεστε για περαιτέρω ενημέρωση στα στελέχη της 

ΓΓΙΦ κ. Αγγελική Παπάζογλου (τηλ. 2131511161, email: apapazoglou@isotita.gr) και 

Χριστίνα Αγορίτσα (τηλ. 2131511148, email: xragoritsa@isotita.gr).   

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 
 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ 
 
 
 

       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

 
 

ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

 

Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής-ΓΓ Υποδοχής 

2. Υπουργείο Υγείας-ΓΓ Δημόσιας Υγείας 

3. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ 

Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ  

ΚΟΡΑΗ  4 (4ος όροφος) 

ΤΚ 105 64 Αθήνα 

4. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) 

5. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) 

6. ΕΝΠΕ 

7. ΚΕΔΕ 

 

 

http://www.isotita.gr/
mailto:apapazoglou@isotita.gr
mailto:xragoritsa@isotita.gr
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Εσωτ. Διανομή: 

1. Γρ. Υπουργού Εσωτερικών 

2. Γρ. Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής  

3. Γρ. Γεν. Γραμματέα Ισότητας των Φύλων 

4. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών  

5. ΓΓΙΦ – Δ/νση Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 

6. ΓΓΙΦ – Δ/νση Υπηρεσιών προς Πολίτες και Φορείς 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

(Περιφερειάρχες της Χώρας και Δήμαρχοι Δήμων που διαθέτουν Συμβουλευτικά Κέντρα και 

Ξενώνες Φιλοξενίας Γυναικών ανά Περιφέρεια) 

1. Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, κ. Γιώργος Παυλίδης 

 1.1 Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης 

 1.2 Δήμαρχος Καβάλας, κα Δήμητρα Τσανάκα  

 1.3 Δήμαρχος Κομοτηνής, κ. Γιώργος Πετρίδης 

2. Περιφερειάρχισσα Αττικής, κα Ρένα Δούρου 

 2.1 Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης 

 2.2 Δήμαρχος Αχαρνών, κ. Γιάννης Κασσαβός 

 2.3 Δήμαρχος Ιλίου, κ. Νίκος Ζενέτος 

 2.4 Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, κ. Χρήστος Βρεττάκος 

 2.5 Δήμαρχος Πειραιώς, κ. Γιάννης Μώραλης 

 2.6 Δήμαρχος Περιστερίου, κ. Ανδρέας Παχατουρίδης 

 2.7 Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς 

 2.8 Δήμαρχος Χαλανδρίου, κ. Σίμος Ρούσσος 

3. Περιφερειάρχισσα Βορείου Αιγαίου κ. Χριστιάνα Καλογήρου 

 3.1 Δήμαρχος Λέσβου κ. Σπύρος Γαληνός 

 3.2 Δήμαρχος Χίου, κ. Μανώλης Βουρνούς 

4. Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας 

 4.1 Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου 

 4.2 Δήμαρχος Πατρέων κ. Κωνσταντίνος Πελετίδης 

 4.3 Δήμαρχος Πύργου, κ. Γαβρίλης Λιατσής 

5. Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Καρυπίδης 

 5.1 Δήμαρχος Καστοριάς, κ. Ανέστης Αγγελής 

5.2 Δήμαρχος Κοζάνης κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης 

5.3 Δήμαρχος Φλώρινας, κ. Ιωάννης Bοσκόπουλος 

6. Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης 

 6.1 Δήμαρχος Αρταίων, κ. Χρήστος Τσιρογιάννης 

6.2 Δήμαρχος Ιωαννιτών κ. Θωμάς Μπέγκας 

6.3 Δήμαρχος Πρέβεζας, κ. Χρήστος Μπαΐλης 

7. Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κώστας Αγοραστός 

 7.1 Δήμαρχος Βόλου, κ. Αχιλλέας Μπέος 

 7.2 Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Απόστολος Καλογιάννης 

 7.3 Δήμαρχος Τρικκαίων, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου 

8. Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος 

 8.1 Δήμαρχος Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνος Νικολούζος 

 8.2 Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, κ. Αλέξανδρος Παρίσης 

8.3 Δήμαρχος Ζακύνθου, κ. Παύλος Κολοκοτσάς 

9. Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας 

 9.1 Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης 

 9.2 Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης 

 9.3 Δήμαρχος Κατερίνης, κ. Σάββας Χιονίδης 

9.4 Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου, κ. Πέτρος Σούλας 
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9.5 Δήμαρχος Σερρών, κ. Πέτρος Αγγελίδης 

10. Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης 

 10.1 Δήμαρχος Ηρακλείου, κ. Βασίλειος Λαμπρινός 

 10.2 Δήμαρχος Ρεθύμνης, κ. Γιώργος Μαρινάκης  

 10.3 Δήμαρχος Χανίων, κ. Αναστάσιος Βαμβουκάς 

11. Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκου 

 11.1 Δήμαρχος Κω, κ. Γιώργιος Κυρίτσης 

11.2 Δήμαρχος Ρόδου, κ. Φώτης Χατζηδιάκος 

 11.3 Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης, κ. Γεώργιος Μαραγκός 

12. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Τατούλης 

 12.1 Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Παναγιώτης Νίκας 

12.2 Δήμαρχος Κορινθίων, κ. Αλέξανδρος Πνευματικός 

12.3 Δήμαρχος Τρίπολης, κ. Δημήτριος Παυλής 

13. Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Κώστας Μπακογιάννης 

 13.1 Δήμαρχος Θηβαίων, κ. Σπύρος Νικολάου 

13.2 Δήμαρχος Λαμιέων, κ. Νίκος Σταυρογιάννης 

13.3 Δήμαρχος Χαλκιδέων, κ. Χρήστος Παγώνης 


