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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Θέμα: «Επέκταση Δικτύου Δομών για την αντιμετώπιση και πρόληψη της βίας
κατά των γυναικών εν όψει του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος»
Η παράταση της χρηματοδότησης των Δομών του Δικτύου Γυναικών θυμάτων βίας, μέσω
ευρωπαϊκών κοινοτικών πόρων ως το τέλος του 2023, θα εξασφαλίσει, όπως φαίνεται, την
απρόσκοπτη λειτουργία και βιωσιμότητα του συνόλου των μονάδων που συναποτελούν το
εν λόγω Δίκτυο. Ενισχυτικό της λειτουργίας του Δικτύου είναι το γεγονός ότι την
προηγούμενη περίοδο, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υλοποίησε μια σειρά νομοθετικών
παρεμβάσεων, αρχής γενομένης της κύρωσης της Σύμβασης της Κων/πολης για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής
βίας και της ψήφισης του Ν.4604/2019, για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των
φύλων, καθώς και άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων,

με στόχο την καταπολέμηση της

έμφυλης βίας και την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας.
Κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού υπήρξε σημαντική αύξηση των κρουσμάτων
ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, τόσο σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό
επίπεδο, όπως διαπιστώθηκε και από τα επίσημα στοιχεία καταγραφής περιστατικών που
έδωσε στην δημοσιότητα η ΓΓΟΠΙΦ. Τα στοιχεία αυτά, αποτυπώνουν ότι το πρόβλημα είναι
υπαρκτό και σε μεγαλύτερες διαστάσεις από ό, τι δηλώνουν οι επίσημες καταγραφές.
Αποδεικνύουν, παράλληλα, τον σημαντικό ρόλο που επιτελεί το δίκτυο των Δομών για την

πρόληψη, προστασία και αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών μέσω
των υπηρεσιών που παρέχει. Καθίσταται σαφές, βάσει των ανωτέρω, ότι είναι επιβεβλημένη
ανάγκη η συνέχιση και επέκταση του Δικτύου και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ώστε να
υπάρχει η μέγιστη γεωγραφικά και βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών του σε γυναίκες που
έχουν υποστεί βία. Η επέκταση του Δικτύου, η διεύρυνση των υπαρχουσών υπηρεσιών του,
καθώς και η διαρκής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με την
ύπαρξή του και τις δράσεις του θα αποτελέσει σημαντικό βήμα αντιμετώπισης του
φαινομένου της έμφυλης βίας, και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την απεύθυνση των
γυναικών προς αυτό.
Επειδή το Δίκτυο Δομών επιτελεί σημαντικό ρόλο ως προς την πρόληψη και προστασία
γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας από την πρώτη μέρα ίδρυσής του.
Επειδή υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν μέσω της δημιουργίας Δομών αντιμετώπισης και
πρόληψης της βίας κατά των γυναικών και άλλες περιοχές της χώρας.
Επειδή η έμφυλη βία είναι διαρκώς παρούσα ως πρακτική, συμπεριφορά και στάση.
Επειδή συνεχώς μακραίνει ο κατάλογος των γυναικοκτονιών, των βιασμών, της
σεξουαλικής κακοποίησης και όλων των μορφών βίας σε βάρος των γυναικών.
Επειδή η βία κατά των γυναικών συνιστά θεμελιώδη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και δομικό ανασταλτικό παράγοντα για την επίτευξη της έμφυλης ισότητας και η Πολιτεία
έχει ευθύνη για την αντιμετώπισή της.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Προτίθεται

το

Υπουργείο,

εν

όψει

του

δεύτερου

χρηματοδοτικού

προγράμματος, να ενισχύσει, συστήσει και επεκτείνει περαιτέρω, πλην των
υπαρχόντων, την ύπαρξη του Δικτύου Δομών κατά της έμφυλης βίας, κι αν
ναι, σε ποιες περιοχές, με ποια κριτήρια και με ποιους τρόπους θα το πράξει
αυτό;
2. Υπάρχουν αιτήματα προς το Υπουργείο και τη ΓΓΟΠΙΦ για την δημιουργία
νέων Συμβουλευτικών Κέντρων από Δήμους στους οποίους δεν υφίστανται
αντίστοιχες Δομές, και αν ναι, από ποιους Δήμους προέρχονται τα αιτήματα
και τι προτίθεστε ως καθ’ ύλην αρμόδιοι να πράξετε επ’ αυτού;
3. Σκοπεύει το Υπουργείο και η ΓΓΟΠΙΦ να εμπλουτίσει τις δράσεις του Δικτύου
Δομών και προς ποια κατεύθυνση;

4. Προτίθεται να προβεί σε συνέργειες με άλλα προγράμματα και πηγές
χρηματοδότησης για την περαιτέρω ενίσχυση και επέκτασή τους, κι αν ναι,
ποια/ες είναι αυτά/ες;
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