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ΤΠΟΜΝΗΜΑ 

Αθήνα, 24 Απριλίου 2020 

Προς: 

Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας 

Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη 

 

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

Σο «Ελληνικό Δίκτυο για την Υεμινιστική Απεργία της 8ης Μάρτη» έχει δημιουργηθεί 

εδώ και δύο χρόνια από γυναικείες/φεμινιστικές οργανώσεις/συλλογικότητες και 

τέσσερα τμήματα ισότητας/φεμινιστικής πολιτικής πολιτικών κομμάτων. 

 

Απευθυνόμαστε σε σας κύριε Πρωθυπουργέ, για το πολύ σοβαρό θέμα της 

ενδοοικογενειακής βίας που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στην κορυφή της 

δημοσιότητας διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας, καθώς φαίνεται ότι λαμβάνει 

εκρηκτικές διαστάσεις κατά τη διάρκεια του αναγκαστικού εγκλεισμού στα σπίτια 

λόγω του Covid19. 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Εκφράζοντας την ανησυχία μας για τις διαστάσεις του φαινομένου και στην Ελλάδα  

και παίρνοντας υπόψη τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, ζητούμε αφ’ ενός την 

μονιμοποίηση των μέτρων και αναφέρουμε, ενδεικτικά, προτάσεις για άμεση 

υλοποίηση όπως: 

- την δημιουργία ενός εκτάκτου μηχανισμού βοήθειας με την αξιοποίηση των 

φαρμακείων και των καταστημάτων τροφίμων, όπου οι γυναίκες, έχοντας  εύκολη 

πρόσβαση κατά τη διάρκεια της καραντίνας, θα μπορούν να ειδοποιούν- 

χρησιμοποιώντας κάποιο κωδικό- ότι είναι θύματα βίας.  

- την δυνατότητα αποστολής μηνύματος SMS στην γραμμή SOS15900 η οποία 

παρέχει συμβουλευτική, ψυχολογική και νομική υποστήριξη και λειτουργεί σε 

ευρύτερο πλαίσιο από την γραμμή 100 της Αστυνομίας που είναι απολύτως 

απαραίτητη. 
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- την διάθεση των αναγκαίων πόρων για μόνιμη εξασφάλιση καταλυμάτων, για 

δωρεάν φιλοξενία και σίτιση των γυναικών, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και 

των ανήλικων παιδιών τους, με την παροχή συμβουλευτικής, ψυχολογικής, νομικής 

στήριξης. 

Οι συγκεκριμένες προτάσεις που αναφέρθηκαν ενδεικτικά, υπαγορεύονται από τις 

ίδιες τις συνθήκες της καραντίνας στο σπίτι που δυσκολεύουν τις γυναίκες να 

προβούν σε καταγγελία της κακοποίησης τους. 

Η σημερινή μας απεύθυνση σε σας, θέλει επίσης να εστιάσει και στο ερώτημα  « μετά 

τον COVID- 19 τι ;» 

 Ζητάμε από σας προσωπικά,  το Εθνικό Δίκτυο Δομών ( 63 Δομές:  42 

υμβουλευτικά Κέντρα, 20 Ξενώνες φιλοξενίας και η τηλεφωνική γραμμή 

SOS15900), να συνεχίσουν να λειτουργούν. Ο νόμος 4604/2019  προβλέπει τη 

μονιμοποίηση όλων των δομών, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση τους.  

Ζητάμε τη δέσμευση της Κυβέρνησης ότι η χρηματοδότηση θα συνεχιστεί και 

ότι το έργο αυτό θα διευρυνθεί. Είκοσι ξενώνες Υιλοξενίας για ολόκληρη την 

Ελλάδα δεν επαρκούν.  

Επίσης είναι απαράδεκτο οι εργαζόμενοι/ες που προσφέρουν δύσκολες 

υπηρεσίες  σ’ αυτές τις δομές σε 24ωρη βάση, να αντιμετωπίζουν επιπλέον και 

προβλήματα καθυστερήσεων και ανασφάλειας στις αμοιβές τους, όπως 

συμβαίνει για μια φορά ακόμη αυτές τις κρίσιμες μέρες  που είναι 

απλήρωτοι/ες από τον Δεκέμβριο 2019. Ζητάμε την μονιμοποίηση των 

εργαζομένων σε όλες τις Δομές και την καταβολή των δεδουλευμένων τους. 

 Σο 2018 μετά από πολλά χρόνια αγώνων και διεκδικήσεων κυρώθηκε από το 

Ελληνικό Κοινοβούλιο η ύμβαση της Κωνσταντινούπολης νόμος 4531/2018 

περί «πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης και ενδοοικογενειακής 

βίας». Αυτή η ύμβαση του υμβουλίου της Ευρώπης είναι το ισχυρότερο 

νομικό εργαλείο που έχουμε στην διάθεσή μας για την καταπολέμηση της 

ενδοοικογενειακής βίας. Η σύμβαση προβλέπει επίσης χρονοδιάγραμμα και 

μέτρα εφαρμογής που έχουν ήδη καθυστερήσει να δρομολογηθούν. Ζητάμε 

να προχωρήσουν ως μέτρα άμεσης προτεραιότητας,  με παράλληλο έλεγχο 

για την εφαρμογή όλων των διατάξεων της ύμβασης. 

 H Eυρωπαϊκή Επιτροπή, στη «τρατηγική της για την Ισότητα των Υύλων 

2020-2025» (COM 2020 152/5.3.2020), προτρέπει τα κράτη μέλη να 

προχωρήσουν στην επικύρωση της ύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας ILO C190 για την «καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης 

στον κόσμο της εργασίας». Η ύμβαση αυτή σε μεγάλο βαθμό αφορά 

εργαζόμενες . Ζητούμε την άμεση έναρξη   διαλόγου και την δρομολόγηση 

των διαδικασιών για την επικύρωσή της. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

ας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και προσδοκούμε την θετική σας 

ανταπόκριση. 

 

Με τιμή, 

 

Σο υντονιστικό του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΕΜΙΝΙΣΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗ 8ης ΜΑΡΣΗ 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

 Ιωάννα Καναβού, Πολιτικός ύνδεσμος Γυναικών: 6978203220 
ioannakanavou@gmail.com 

 οφία Κάντα, Γραμματεία Γυναικών ΟΣΟΕ, Πρόεδρος Γυναικών UNI-
EUROPA: 6973083986  kanta@otoe.gr 
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