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Το παρόν ενημερωτικό δελτίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής 

Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.)1 με το Γραφείο Συνεργασίας της UNICEF στην Ελλάδα2 και 

αποτελεί την πρώτη αποτύπωση της γενικής εικόνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των 

πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών του Δικτύου  Υποστηρικτικών Δομών και Γραμμής SOS 15900 της  

Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.,  σε συνθήκες καραντίνας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Η παρουσιαζόμενη 

κατάσταση βασίζεται στην ανάλυση στοιχείων από την βάση  δεδομένων  που  τηρεί η ΕΕΤΑΑ3 (για την 

κατάσταση σε Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες του Δικτύου δομών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) καθώς και σε δεδομένα 

από την Γραμμή SOS 159004, καλύπτοντας το δίμηνο Μάρτιος-Απρίλιος, 2020. 

Η Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. αναγνωρίζει ότι ο κατ’ οίκον περιορισμός και οι περιορισμοί μετακίνησης που αποσκοπούν στη 

διακοπή της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού έχει ως αποτέλεσμα η βία στα σπίτια να είναι πιο συχνή, πιο σοβαρή 

και πιο επικίνδυνη για τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Πολλές γυναίκες λόγω περιορισμού στο σπίτι 

απομονώθηκαν με ήδη βίαιους συντρόφους, απομακρύνθηκαν  από ανθρώπους και δίκτυα που μπορούν να τις 

βοηθήσουν και βρέθηκαν σε μία επικίνδυνη κατάσταση που ευνοεί τον έλεγχο και την βίαιη συμπεριφορά πίσω 

από κλειστές πόρτες. Η  πανδημία του COVID-19 τονίζει την ανισότητα των φύλων σε όλες τις μορφές, με αντίκτυπο 

στην υγεία, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των γυναικών παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθούν οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της καραντίνας σε όλες 

τις γυναίκες στην Ελλάδα,  με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας,  γυναίκες πρόσφυγες 

και μετανάστριες, γυναίκες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, γυναίκες ΑμεΑ, γυναίκες  μονογονείς, εργαζόμενες 

χαμηλής ειδίκευσης κ.α.   

Η αποτύπωση των παρακάτω στοιχείων καλύπτει την  χρονική περίοδο όπου η Ελληνική Κυβέρνηση εισήγαγε 

σταδιακά μια σειρά μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού και τα 

ποσοστά μόλυνσης από την νόσο COVID-19. Ως εκ τούτου, το παρόν δελτίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

περαιτέρω γενίκευση/ή και ανάλυση της κατάστασης της έμφυλης βίας στην Ελλάδα.   

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και 

Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) είναι ο 

αρμόδιος κρατικός φορέας για τον σχεδιασμό, την 

εφαρμογή και την παρακολούθηση των πολιτικών 

για την Ισότητα των Φύλων σε όλους τους τομείς. 

Ιδρύθηκε το 1985 ως ανεξάρτητη δημόσια 

υπηρεσία και σήμερα ανήκει στο Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η 

Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. αποτελείται από 2 Διευθύνσεις και 1 

Αυτοτελές Τμήμα: τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού, Τυποποίησης και 

Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των 

Φύλων, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και 

 
1 http://www.isotita.gr/ 
2 https://www.facebook.com/UNICEFGreece 
3 Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), με την ιδιότητα του Συντονιστή Δικαιούχου, υποστηρίζει τη δημιουργία και λειτουργία των δομών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. 
με έναν αριθμό ενεργειών συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και τήρησης Βάσης Δεδομένων, η οποία συλλέγει στοιχεία από όλες τις δομές, τα οποία αφορούν τις 
εξυπηρετούμενες γυναίκες θύματα βίας και τα στελέχη τα οποία εργάζονται σε αυτές. 
4 Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: http://womensos.gr/15900-24ori-tilefoniki-grammi/ 

http://www.isotita.gr/
https://www.facebook.com/UNICEFGreece
http://womensos.gr/15900-24ori-tilefoniki-grammi/
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Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και το Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας. Ακόμη, η Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. 

αποτελεί τον αρμόδιο κρατικό φορέα για την παρακολούθηση της υλοποίησης των επιταγών που θέτει η Σύμβαση 

του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), που κυρώθηκε με τον ν. 4531/2018 (ΦΕΚ 62 Α΄) και 

ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση του ζητήματος της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας σε 

διάφορους τομείς και υπό την ευθύνη των αντίστοιχων αρμόδιων φορέων.  

Δίκτυο Δομών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. 

Παροχή Υπηρεσιών - Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

Το Δίκτυο Δομών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για την πρόληψη και καταπολέμηση της 

βίας και των πολλαπλών διακρίσεων αποτελείται από 42 Συμβουλευτικά 

Κέντρα, 20 Ξενώνες Φιλοξενίας και την Γραμμή Υποστήριξης 15900, SOS 

Helpline. Οι Ξενώνες Φιλοξενίας έχουν χωρητικότητα συνολικά περίπου 

400 θέσεων ασφαλούς στέγασης και 

διατίθενται σε γυναίκες επιζήσασες 

έμφυλης βίας και πολλαπλών 

διακρίσεων και τα ανήλικα παιδιά τους ή 

και σε γυναίκες που κινδυνεύουν να 

υποστούν βία. Το Δίκτυο Δομών 

χρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 

από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους, μέσω των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), από τις 13 Περιφέρειες της 

χώρας. Την υλοποίηση του έργου αναλαμβάνουν οι Δήμοι, στους οποίους υπάρχουν δομές, το Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης5 και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), που ταυτόχρονα έχει αναλάβει 

τον συντονισμό και την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος ενώ η Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. είναι ο φορέας πολιτικής του 

έργου στο σύνολο του. 

COVID-19 και Βία Κατά των Γυναικών και Κοριτσιών  

Λόγω των προϋφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των γυναικών και ανδρών και των βαθιά ριζωμένων διακρίσεων, 

οι συνέπειες της τρέχουσας πανδημίας έχουν επηρεάσει τις γυναίκες και τα κορίτσια με δυσανάλογο τρόπο, ενώ 

ταυτόχρονα φέρνουν αυξημένες οικιακές ευθύνες στους ώμους των γυναικών, στο εργατικό δυναμικό υγείας και 

σε άλλους τομείς. Η ενδοοικογενειακή βία είναι η πιο κοινή μορφή βίας κατά των γυναικών και τείνει να αυξάνεται 

ραγδαία κατά τη διάρκεια κάθε είδους έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των επιδημιών6. O Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κάνει αναφορές για την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας σε πολλές χώρες, όπως το 

Βέλγιο, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.α7. Οι επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας στην υγεία των 

γυναικών και των παιδιών είναι εξίσου σημαντικές, καθώς  μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά σωματικά, ψυχικά, 

σεξουαλικά, και αναπαραγωγικά προβλήματα89, συμπεριλαμβανομένων και των γυναικοκτονιών από άνδρες 

θύτες10.  Η  σπουδαία αναφορά για την βία κατά των γυναικών από τον ΠΟΥ κατά τη διάρκεια του COVID-19, η 

αναφορά από την ομάδα εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας εναντίον 

των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (GREVIO) όπου προειδοποιεί για τις συνέπειες του εγκλεισμού σε  

 
5 http://www.ekka.org.gr/ 
6 COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx 
7 WHO warns of surge of domestic violence as COVID-19 cases decrease in Europe: https://unric.org/en/who-warns-of-surge-of-domestic-violence-as-covid-19-cases-decrease-in-europe/ 
8 WHO_ COVID-19 and violence against women: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf?ua=1 
9 Coronavirus crisis will see 7 million unplanned pregnancies and 31 million gender-based violence cases, the UN says: https://www.businessinsider.com/structural-inequality-gender-
equality-coronavirus-pandemic-outbreak-contraceptives-pregnancy-fgm-2020-4 
10 Domestic abuse killings 'more than double' amid Covid-19 lockdown: https://www.theguardian.com/society/2020/apr/15/domestic-abuse-killings-more-than-double-amid-covid-19-
lockdown?fbclid=IwAR0_MWS_KkR9hrNoO_vCoIh1Q-YZh5zuJ4vWOdCwhs4V8sZBZGhqTuP4pZw 

• Συμβουλευτικά Κέντρα 

• Ξενώνες Φιλοξενίας  

Το Δίκτυο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. αποτελείτε από 

42 Συμβουλευτικά Κέντρα και την  

Γραμμή SOS 15900 

http://www.ekka.org.gr/
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://unric.org/en/who-warns-of-surge-of-domestic-violence-as-covid-19-cases-decrease-in-europe/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf?ua=1
https://www.businessinsider.com/structural-inequality-gender-equality-coronavirus-pandemic-outbreak-contraceptives-pregnancy-fgm-2020-4
https://www.businessinsider.com/structural-inequality-gender-equality-coronavirus-pandemic-outbreak-contraceptives-pregnancy-fgm-2020-4
https://www.theguardian.com/society/2020/apr/15/domestic-abuse-killings-more-than-double-amid-covid-19-lockdown?fbclid=IwAR0_MWS_KkR9hrNoO_vCoIh1Q-YZh5zuJ4vWOdCwhs4V8sZBZGhqTuP4pZw
https://www.theguardian.com/society/2020/apr/15/domestic-abuse-killings-more-than-double-amid-covid-19-lockdown?fbclid=IwAR0_MWS_KkR9hrNoO_vCoIh1Q-YZh5zuJ4vWOdCwhs4V8sZBZGhqTuP4pZw
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γυναίκες επιζήσασες βίας11, αναφορές και συνηγορίες από Διεθνείς Οργανισμούς, όπως η UN WOMEN12 ή 

UNICEF13 και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών14, προσβλέπουν σε μία σειρά μέτρων ώστε να αντιμετωπιστεί 

το υφιστάμενο φαινόμενο της έμφυλης/ενδοοικογενειακής βίας.   

Πρωτοβουλίες και Δράσεις της ΓΓΟΠΙΦ κατά την περίοδο της πανδημίας 

Στην Ελλάδα η Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εφάρμοσε μια σειρά μέτρων και πρακτικών σε συνθήκες που επέφερε η πανδημία του 

COVID-19 για να ανταποκριθεί στην έμφυλη/ ενδοοικογενειακή βία. Πρωταρχικό μέλημα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ κατά την 

διάρκεια των έκτακτων μέτρων και με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων, των φιλοξενουμένων και των 

αιτουσών φιλοξενίας ήταν να διατηρηθεί η λειτουργία των Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας, 

καθώς και η ανοιχτή πρόσβαση σε υπηρεσίες για τις γυναίκες επιζήσασες ενδοοικογενειακής βίας. Σημαντικό ρόλο 

στην προσπάθεια αυτή κατέβαλε η Πανελλαδική Γραμμή SOS 15900 που έχει 24ωρη λειτουργία. Στο πλαίσιο αυτό, 

στα στελέχη του Δικτύου δόθηκε η δυνατότητα τηλεργασίας, η εξ αποστάσεως διαχείριση περιπτώσεων ενώ 

παράλληλα επικαιροποιήθηκε η διαδικασία παραπομπών στα ασφαλή καταλύματα και τους Ξενώνες Φιλοξενίας 

ώστε να διασφαλίζεται η μετακίνηση των εξυπηρετούμενων γυναικών και των ανήλικων παιδιών τους προς τις 

αντίστοιχες δομές κατά την περίοδο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών. Τα στελέχη της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. 

και του Δικτύου Δομών βρέθηκαν εξ’αρχής στην πρώτη γραμμή, προκειμένου να συνδράμουν στις γυναίκες που 

το είχαν ανάγκη. H ψυχοκοινωνική στήριξη και διαχείριση περιπτώσεων κατά την περίοδο αναφοράς, 

πραγματοποιούνταν κατόπιν συναινέσεως με τις επιζήσασες, είτε εξ αποστάσεως μέσω τηλεφωνικών ή 

διαδικτυακών συνεδριών, είτε με φυσική παρουσία και με την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων μη μετάδοσης 

της νόσου COVID-19. Περαιτέρω, η Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας παρείχε 

ενημέρωση στους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς θεσμούς για τις δράσεις που αναπτύχθηκαν την περίοδο αυτή για την 

πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ενώ διεύρυνε το πλαίσιο των συνεργασιών της με άλλους 

φορείς. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις: 

• Συμμετοχή στην έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης  (ΟΟΣΑ) για την Ενσωμάτωση της Διάστασης των Φύλων (Gender Mainstreaming) και τη 
Διακυβέρνηση. Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο για την «Χαρτογράφηση καλών 
πρακτικών & προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εθνικοί φορείς για την Ισότητα των Φύλων και την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19».   

• Απάντηση στο ερωτηματολόγιο της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της 
Διάστασης του Φύλου σε όλες τις Πολιτικές και Δράσεις (High-level group on gender mainstreaming) και για 
τους τρόπους αντιμετώπισης της έμφυλης/ενδοοικογενειακής βίας κατά την διάρκεια της πανδημίας στην 
Ελλάδα.  

• Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Μόνιμη Αντιπροσωπεία Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, 
έγινε κοινή δήλωση τύπου κατόπιν της πρωτοβουλίας Νοτίου Αφρικής και Σουηδίας, με την οποία επιδιώκεται 
η σταθερή προβολή και πολιτική στήριξη έναντι γυναικών και κοριτσιών κατά τη λήψη μέτρων καταπολέμησης 
πανδημίας COVID-19. 

• Ενεργή συμμετοχή στην Έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Fundamental Rights Agency)  
με σχετικές παρατηρήσεις για τις επιπτώσεις της πανδημίας στα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ε.Ε (Coronavirus 
pandemic in the EU -Fundamental Rights Implications).  

 
11 Statement by the President of GREVIO, Marceline Naudi, on the need to uphold the standards of the Istanbul Convention in times of a pandemic: 
https://www.coe.int/en/web/genderequality/-/for-many-women-and-children-the-home-is-not-a-safe-place 
12 O OHE στηρίζει δράσεις για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών ενόψει της κρίσης του COVID-19: https://news.un.org/en/story/2020/04/1061132 
13 UNICEF responds to the COVID-19 pandemic in Europe and Central Asia: https://www.unicef.org/eca/unicef-responds-covid-19-pandemic-europe-and-central-asia 
14 Για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, “μένουμε σπίτι” δεν σημαίνει “μένουμε ασφαλείς”:  https://parontes.imedd.org/covi-endooikogeneiaki-
via/?fbclid=IwAR2t9p7T4Bt2vQRJan9arZ7nydFB5HXC6__I5uJQML066rMm93o1ZJYe96k 

https://www.coe.int/en/web/genderequality/-/for-many-women-and-children-the-home-is-not-a-safe-place
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061132
https://www.unicef.org/eca/unicef-responds-covid-19-pandemic-europe-and-central-asia
https://parontes.imedd.org/covi-endooikogeneiaki-via/?fbclid=IwAR2t9p7T4Bt2vQRJan9arZ7nydFB5HXC6__I5uJQML066rMm93o1ZJYe96k
https://parontes.imedd.org/covi-endooikogeneiaki-via/?fbclid=IwAR2t9p7T4Bt2vQRJan9arZ7nydFB5HXC6__I5uJQML066rMm93o1ZJYe96k
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• Ενημέρωση προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Guterres για τις δράσεις ανταπόκρισης στην 
έμφυλη βία και τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19 στην Ελλάδα, αποδεχόμενη ταυτόχρονα την  έκκληση του 
κ. Guterres για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και ειδικότερα της ενδοοικογενειακής βίας εν 
μέσω πανδημίας.  

• Συνεχής επικοινωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης για την αποστολή στατιστικών στοιχείων την περίοδο 
αναφοράς για την ανταπόκριση στην έμφυλη/ενδοοικογενειακή βία και των μέτρων και πρακτικών που 
εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και δεδομένων από το  Τμήμα Αντιμετώπισης της 
Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης/ Α.Ε.Α.  

• Κείμενο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, 
ώστε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια εκ μέρους των αστυνομικών αρχών, για τον αποτελεσματικό 
χειρισμό των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, ενώ τονίσθηκε η υποχρέωση των αρχών για την άμεση 
εκδήλωση ενδεδειγμένων ενεργειών και επισημάνθηκε η αναγκαιότητα της ενημέρωσης των θυμάτων 
έμφυλης βίας για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των Δομών του Δικτύου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. ( φιλοξενία, 
ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη κ.α).   

• Ευρεία μετάδοση τηλεοπτικού σποτ σε όλα τα εθνικά τηλεοπτικά κανάλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
ως μέρος της κεντρικής εκστρατείας της Ελληνικής Κυβέρνησης, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση  του 
κοινού για την Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 με μήνυμα «Μένουμε στο σπίτι αλλά δεν μένουμε σιωπηλές», 
«Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει υπομένουμε τη βία». 

• Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής που παρέχει την Γραμμή Υποστήριξης 
1110 Αττικής15, όπου εξειδικευμένες/-οι επιστήμονες πληροφορούν και καθοδηγούν τις  γυναίκες, να πάρουν 
άμεση βοήθεια είτε από τις Ελληνικές Αρχές και όλο το 24/ωρο από την Γραμμή SOS 15900 για ψυχολογική, 
κοινωνική  και νομική υποστήριξη.   

• Προσθήκη  της Εθνικής Γραμμής SOS 15900 στην ενότητα της επίσημης ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)  «Γραμμές βοήθειας για τα θύματα έμφυλης  βίας»16. 

• Υποστήριξη της συμμετοχής του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου στην εκστρατεία με τίτλο "Mask-
19", για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας17.  

• Πρόβλεψη και λειτουργία ειδικών καταλυμάτων για την προσωρινή φιλοξενία γυναικών, μέχρι την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών για την φιλοξενία τους στους Ξενώνες του Δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η 
δυνατότητα εξέτασης στις επιζήσασες από τον Ιατροδικαστή, καθώς και ιατρική εξέταση και 
παρακολούθηση των ανήλικων παιδιών τους από εξειδικευμένες/-ους επαγγελματίες από «Το Χαμόγελου 
του Παιδιού». 

• Διαρκής επικοινωνία με Διεθνείς Οργανισμούς και Μη Κυβερνητικές και Οργανώσεις της Κοινωνίας των 
Πολιτών που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη και ανταπόκριση της έμφυλης βίας, με ομάδα στόχο 
γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες, συνεργαζόμενες μαζί τους για την καλύτερη αντιμετώπιση του 
φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, μέσω της συμμετοχής σε τηλεδιασκέψεις συντονισμού κ.α.  

• Έναρξη συνεργασίας με την UNICEF και την ΜΕΤΑδραση, με στόχο την αύξηση της  προσβασιμότητας 
προσφύγων και μεταναστριών επιζησασών έμφυλης βίας στις Δομές του Δικτύου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., μέσω 
διερμηνείας από εκπαιδευμένες/-ους στα θέματα τις βίας διερμηνείς και σε 22 ομιλούμενες  γλώσσες.  

• Μετάφραση ενημερωτικών φυλλαδίων σε κύριες ομιλούμενες γλώσσες των γυναικών προσφύγων σχετικά 
με τα περιοριστικά μέτρα λόγω της νόσου COVID-19, τις διαθέσιμες υπηρεσίες του Δικτύου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. 
καθώς και διαθεσιμότητα διερμηνείας για την Γραμμή SOS 15900 σε Φαρσί και Αραβικά. 

 
 
 
 

 
15 Kλήσεις στην γραμμή 1110,  για φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας ακόμη δεν αποτυπώνονται ποσοστιαία:https://www.isathens.gr/syndikal/9102-60000-sto-1110.html 
16 The European Institute for Gender Equality __15900 24 Hours SOS Helpline: https://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources/15900-24-hours-sos-helpline 
17 Οι φαρμακοποιοί συμμετέχουν στην Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία «Μάσκα -19» κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας:  https://pfs.gr/%CE%BF%CE%B9-
%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-
%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD/ 

https://www.isathens.gr/syndikal/9102-60000-sto-1110.html
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources/15900-24-hours-sos-helpline
https://pfs.gr/%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD/
https://pfs.gr/%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD/
https://pfs.gr/%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD/
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Συμβουλευτικά Κέντρα  
 
Τα στελέχη των Συμβουλευτικών Κέντρων (ΣΚ) παρέχουν πληροφορίες, μακροχρόνια και βραχυπρόθεσμη 

ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική, εργασιακή συμβουλευτική και παραπέμπουν σε Ξενώνες 

προσωρινής διαβίωσης του Δικτύου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. Οι επόπτριες και τα στελέχη του Κέντρου Ερευνών για Θέματα 

Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)18, που έχουν την επιστημονική εποπτεία των Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας, 

βρίσκονται σε άμεση και καθημερινή συνεργασία με το σύνολο των στελεχών των Δομών του Δικτύου για την 

αντιμετώπιση κάθε ανάγκης που προκύπτει. 

Καθοριστική την περίοδο αναφοράς ήταν και η 

δυνατότητα ενημέρωσης του κοινού από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Ενδεικτικά στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι. και της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο 

Facebook19 για τον μήνα Μάρτιο 2020 έγιναν 

διαδοχικές αναρτήσεις ενημέρωσης για τις 

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες του Δικτύου Δομών της 

Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. Ο συνολικός αριθμός χρηστών20 που 

είδαν και παρείχαν ανατροφοδότηση (like, share 

κτλ) στις αναρτήσεις στις 20 και 29 Μαρτίου 2020 

ήταν 19.934 και 14.346 αντίστοιχα.  
 
 
Συμβουλευτικά Κέντρα  (στατιστικά δεδομένα καλύπτοντας το δίμηνο Μαρτίου και Απριλίου, 2020)  
 

Είναι ενδεικτικό ότι το Μάρτιο του 2020, υποστηρίχθηκαν από τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου της 

Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. ανά την Ελλάδα 246 γυναίκες- επιζήσασες βίας και πολλαπλών διακρίσεων, αριθμός ο οποίος 

αυξήθηκε κατά 23,2% τον μήνα Απρίλιο με σύνολο 

ωφελούμενων 303 (συνολικά στο δίμηνο Μάρτιος-

Απρίλιος, 2020  εξυπηρετήθηκαν 549 μοναδικές 

περιπτώσεις). Κατά την περίοδο αναφοράς βασική πηγή 

ενημέρωσης των γυναικών για τις Υποστηρικτικές Δομές του 

Δικτύου ήταν η Γραμμή SOS 15900 με 39% για τον μήνα 

Απρίλιο2020 ενώ 18% φαίνεται να ενημερώθηκαν από άλλο 

φορέα. Επιπλέον, η αξία διάδοσης πληροφοριών «από στόμα 

σε στόμα» αναγνωρίζεται ως πολύτιμη στην ασφαλή 

πρόσβαση των επιζησασών έμφυλης βίας σε δημόσιες και μη 

κοινωνικές υπηρεσίες και  εξειδικευμένη υποστήριξη. Ενδεικτικά και για τους δύο μήνες αναφοράς σχεδόν το 17% 

από το σύνολο των γυναικών που έλαβαν υποστηρικτικές υπηρεσίες από τα Συμβουλευτικά Κέντρα ανά την Ελλάδα 

ανέφεραν πως πληροφορήθηκαν για τις υπάρχουσες Δομές από φιλικά σε αυτές πρόσωπα.   

 
18 https://web.facebook.com/kethiisotita 
19 Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στο Facebook: https://www.facebook.com/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-
%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-
%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-
%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD-388822604594196?_rdc=1&_rdr 
20 Δεδομένα από το Google analytics 

https://web.facebook.com/kethiisotita
https://www.facebook.com/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD-388822604594196?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD-388822604594196?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD-388822604594196?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD-388822604594196?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD-388822604594196?_rdc=1&_rdr


Διμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο #1: Πολιτικές και Δράσεις της 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των 
Γυναικών στις Συνθήκες Πανδημίας του Covid-19. Ανάλυση Στατιστικών 
Στοιχείων από το Δίκτυο Δομών και της Γραμμής SOS 15900 
της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. Μάρτιος 2020- Απρίλιος 2020 

 

6 
 

Αναλυτικά, για τον Απρίλιο 2020 σχεδόν το 55% εξ αυτών εξυπηρετήθηκε στην Αθήνα, τον Πειραιά, την Πάτρα, 

την Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη,  ενώ σχεδόν το 17% από το σύνολο στην Κρήτη, Κω, Κέρκυρα, Χίο 

και  Μυτιλήνη ενώ το 28% στα υπόλοιπα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου21. Οι επικρατέστερες μορφές 

έμφυλης βίας και στους δύο μήνες αναφοράς είναι η 

ενδοοικογενειακή βία με σχεδόν 84% από το σύνολο 

των καταγεγραμμένων μορφών βίας κατά των 

γυναικών. Αναφορικά, η ενδοοικογενειακή βία μπορεί 

να συμπεριλαμβάνει την σωματική, ψυχολογική, 

σεξουαλική και οικονομική βία καθώς και την 

παρενοχλητική  παρακολούθηση (stalking) κατά των 

γυναικών και κοριτσιών22. Τα στοιχεία του ΠΟΥ 

αναφέρουν ότι ο γυναίκες όλων των ηλικιών μπορεί να 

παραμένουν σε κακοποιητικές σχέσεις για διαφόρους 

λόγους, όπως για παράδειγμα, ο φόβος για αντίποινα 

από τον δράστη, n έλλειψη εναλλακτικών μέσων 

οικονομικής στήριξης, n ανησυχία για τα παιδιά τους, η έλλειψη υποστήριξης από την οικογένεια και τους φίλους, 

το στίγμα ή ο φόβος απώλειας επιμέλειας παιδιών που σχετίζονται με διαζύγιο και n ελπίδα ότι ο σύντροφος θα 

αλλάξει23. Για τις γυναίκες επιζήσασες έμφυλης/ενδοοικογενειακής βίας που αναζήτησαν  εξειδικευμένη βοήθεια 

από τα Συμβουλευτικά Κέντρα του 

Δικτύου ανά την Ελλάδα και για τους δύο 

μήνες αναφοράς, περίπου το 28% έλαβε 

κυρίως ψυχολογική στήριξη και το 26% 

νομική στήριξη. Τα στατιστικά δεδομένα 

και για τους δύο μήνες αναφοράς 

αναδεικνύουν ότι η σχέση θύματος - 

δράστη είναι κυρίως σχέση μεταξύ 

συζύγων (πρώην και νυν), με ποσοστό 

56% για τον μήνα Μάρτιο 2020 και 51% 

για τον Απρίλιο 2020. Οι ηλικιακές 

ομάδες των γυναικών που έλαβαν 

υποστηρικτικές υπηρεσίες στα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου και στους δύο μήνες αναφοράς ήταν 

περίπου 7% για γυναίκες μεταξύ 26-35 χρονών, περίπου 25% για γυναίκες ηλικίας 36-45 χρονών και 23% για τις 

γυναίκες μεταξύ 46-55 χρονών. Οι επιζήσασες βίας και πολλαπλών διακρίσεων που ανήκουν σε  μεγαλύτερη 

ηλικιακή ομάδα 60+, είναι περίπου 5% για τον Μάρτιο, 2020 και σε ποσοστό 12%  από τα σύνολα των γυναικών 

που λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον Απρίλιο 2020 με τις κύριες μορφές βίας να είναι η σωματική 

παραμέληση και κακοποίηση και η ψυχολογική και οικονομική βία από δράστες συζύγους/συντρόφους, τα ενήλικα 

παιδιά τους, άλλους συγγενείς ή τους φροντιστές τους.  Στα χαρακτηριστικά των γυναικών επιζησασών που έλαβαν 

υποστηρικτικές υπηρεσίες είναι και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, το οποίο για την περίοδο αναφοράς 

κυμαίνεται περίπου μεταξύ της δευτεροβάθμιας και της μεταλυκειακής εκπαίδευσης, ενώ αναφορικά με την 

κατάσταση απασχόλησης τους περίπου το 42% ήταν  άνεργες και 36% ήταν εργαζόμενες, ενώ 5% ήταν γυναίκες 

σε σύνταξη. Εκ των γυναικών που αναζήτησαν βοήθεια κατά την περίοδο αναφοράς περίπου το 78% ήταν 

Ελληνίδες, το 12% ήταν γυναίκες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες ζουν στην Ελλάδα, το  2,8% 

γυναίκες  εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν το 7,2% δεν αποκάλυψε τα στοιχεία αυτά. Τα παραπάνω 

στατιστικά δεδομένα αναδεικνύουν για άλλη μία φορά ότι η έμφυλη  βία συμβαίνει ανεξάρτητα από την ηλικία, 

 
21 Η εικόνα επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες όπως οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες ανάγκες λόγω της συγκέντρωσης του πληθυσμού 
στις εν λόγω περιοχές. Γι αυτό και δεν θα πρέπει να ληφθεί ως εικόνα από την οποία μπορούν να παραχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα. 
22 WHO : Violence against women : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women 
23 WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/24159358X/en/ 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/24159358X/en/
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την φυλή, την οικογενειακή και επαγγελματική κατάσταση ή το μορφωτικό επίπεδο των γυναικών και κοριτσιών 

κ.α.  

 

Ξενώνες Προσωρινής Φιλοξενίας (στατιστικά δεδομένα καλύπτοντας το δίμηνο Μαρτίου και 
Απριλίου, 2020) 

Στους ασφαλείς ξενώνες φιλοξενίας που αποτελούν μέρος του Δικτύου Δομών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. οι γυναίκες 

φιλοξενούμενες έχουν στη διάθεσή τους τρόφιμα, βασικά είδη υγιεινής και ρουχισμού, χρήσιμες πληροφορίες, 

μακροχρόνια και βραχυπρόθεσμη ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική και εργασιακή συμβουλευτική δια των 

συμβουλευτικών κέντρων, ενώ πραγματοποιούνται εξωτερικές παραπομπές όταν κρίνεται απαραίτητο. Η 

διαμονή μπορεί να διαρκέσει συνολικά έως τρεις μήνες αφού ως κύριο στόχο έχει την ενδυνάμωση για την 

μετάβαση στην αυτόνομη διαβίωση, ενώ σε περίπτωση μη 

εξεύρεσης άλλης λύσης στέγασης σε αυτό το χρονικό διάστημα η 

φιλοξενία μπορεί να παραταθεί για ακόμη τρεις μήνες. Όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, το Δίκτυο Δομών υποστηρίζεται από 

διερμηνείς σε 22 γλώσσες και διαλέκτους που παρέχονται από τον 

θεσμικό εταίρο υλοποίησης της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., το Κ.Ε.Θ.Ι., και την 

υποστήριξη από το Γραφείο Συνεργασίας της UNICEF στην Ελλάδα.  

Στις 30 Απριλίου, στους Ξενώνες του Δικτύου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. 

φιλοξενούνταν 79 γυναίκες εκ των οποίων 44 μητέρες και 79 

παιδιά, καλύπτοντας περίπου το 37,6% της συνολικής 

χωρητικότητας των Ξενώνων Φιλοξενίας24.Οι Ξενώνες Φιλοξενίας 

με την μεγαλύτερη πληρότητα25 ήταν της Αθήνας με ποσοστό 39%, 

της Θεσσαλονίκης με 18% και της Πάτρας με 16%. Επιπλέον, αξίζει 

να αναφερθεί ότι αρκετές γυναίκες προτίμησαν να 

φιλοξενηθούν σε φιλικά ή συγγενικά τους πρόσωπα 

διατηρώντας παράλληλά την άμεση επικοινωνία τους 

με τα στελέχη των συμβουλευτικών κέντρων για την 

συνεχόμενη υποστήριξη τους.  Ενδεικτικά, κατά την 

περίοδο αναφοράς έγιναν πανελλαδικά 19 νέες 

εισαγωγές στους Ξενώνες Φιλοξενίας του Δικτύου 

Δομών, ενώ μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 

φιλοξενούνταν 35 γυναίκες πρόσφυγες εκ των 

οποίων οι 25 ήταν μητέρες. Επίσης, φιλοξενήθηκαν 

και 43 παιδιά πρόσφυγες εκ του συνολικού αριθμού 

των 79 παιδιών που φιλοξενούνταν το διάστημα αυτό στους Ξενώνες. Τα στελέχη του Δικτύου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. 

είναι σε άμεση επαφή με τις ΜΚΟ/ΟΚΠ που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε γυναίκες πρόσφυγες και 

μετανάστριες, ώστε να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες ασφαλούς φιλοξενίας τους και των παιδιών τους. 

Αναφορικά με τα προσωρινά καταλύματα ασφαλούς διαμονής που σύστησε εκτάκτως η Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. τον Απρίλιο 

2020,  φιλοξενήθηκαν συνολικά 12 γυναίκες επιζήσασες ενδοοικογενειακής βίας, συγκεκριμένα σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Ρόδο  και την Μυτιλήνη. Από το σύνολο των γυναικών που επιτυχώς απομακρύνθηκαν από το 

κακοποιητικό τους περιβάλλον εν καιρώ πανδημίας,  οι 7 είναι γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες, ενώ ο 

συνολικός αριθμός των παιδιών που φιλοξενήθηκαν με τις μητέρες τους στα προσωρινά καταλύματα ασφαλούς 

 
24 Χωρητικότητα Ξενώνων σε 21 δομές , περίπου 420 θέσεων ασφαλούς στέγασης για γυναίκες και τα ανήλικά παιδιά τους. 
25 Η εικόνα επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες όπως οι χωρητικότητα Ξενώνων ανά Δήμο, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες ανάγκες λόγω της συγκέντρωσης του πληθυσμού 
στις εν λόγω περιοχές. Γι αυτό και δεν θα πρέπει να ληφθεί ως εικόνα από την οποία μπορούν να παραχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα. 
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διαμονής ήταν 10. Τα στελέχη των Συμβουλευτικών Κέντρων παρείχαν παράλληλα στις φιλοξενούμενες 

γυναίκες στα προσωρινά καταλύματα υποστηρικτικές υπηρεσίες και παραπομπή για ιατρική εξέταση και 

παρακολούθηση των ανήλικων παιδιών τους από εξειδικευμένες/-ους επαγγελματίες από «Το Χαμόγελου του 

Παιδιού».  

 

Γραμμή Υποστήριξης 15900 (SOS Helpline) 

 

Tο σχετικό βίντεο spot που αναρτήθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 7 Απριλίου, 2020 ως μέρος της 

κεντρικής εκστρατείας της Ελληνικής Κυβέρνησης, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την 

Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. φαίνεται να είδαν 10.434 χρήστες26.  Γεγονός που θα μπορούσε 

να εξηγήσει και την αύξηση των κλήσεων της SOS Γραμμής συγκριτικά μεταξύ των μηνών αναφοράς. Τον μήνα 

Μάρτιο 2020 καταγράφηκαν 325 κλήσεις που αφορούσαν 

«περιστατικά βίας» και 69 κλήσεις που αφορούσαν «την 

ενημέρωση». Συγκριτικά με τους δύο μήνες αναφοράς τον 

Απρίλιο 2020 παρατηρείται μια αύξηση σε ποσοστό 227,4% 

για τις κλήσεις που αφορούσαν «περιστατικά βίας» και 

αντίστοιχα 142% σε κλήσεις που αφορούσαν «την 

ενημέρωση»27. Από το σύνολο των κλήσεων που 

καταγράφηκαν από την Γραμμή SOS 15900 τον Μάρτιο 2020 

που αφορούσαν καταγγελίες για περιστατικά βίας ή 

ενημέρωση, το 85% είναι ωφελούμενες ή τρίτα πρόσωπα που 

καλούν για πρώτη φορά την Γραμμή ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για τον μήνα Απρίλιο 2020 είναι 91% . Οι 

Περιφέρειες ανά την Ελλάδα όπου καταγράφηκαν οι 

περισσότερες κλήσεις για τους δύο μήνες αναφοράς ήταν η Αττική με ποσοστό 42% το μήνα Μάρτιο 2020 και 45% 

για τον Απρίλιο 2020, η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας περίπου 9% και για τους δύο μήνες αναφοράς 

και της Κρήτης αντίστοιχά με ποσοστό 4%. Επιπλέον το ποσοστό ατόμων που δεν θέλησαν να αποκαλύψουν την 

περιοχή από την οποία καλούν ήταν περίπου 20% για τον μήνα Μάρτιο 2020 και Απρίλιο 2020 αντίστοιχα. Το 

ποσοστό των ατόμων που κάλεσαν την Γραμμή SOS 15900 με Ελληνική Υπηκοότητα ήταν περίπου 76% και για 

τους δύο μήνες αναφοράς, ενώ περίπου το 24% δεν αποκάλυψε στοιχεία που αφορούσαν την υπηκοότητα τους. 

Σχετικά με την ηλικιακή ομάδα των ατόμων που κάλεσαν την Γραμμή SOS, παρατηρείται ότι άτομα μεταξύ 40-

54 χρονών για τον μήνα Μάρτιο 2020 

αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό 61% 

από το σύνολο των κλήσεων, ενώ για τον 

μήνα Απρίλιο 2020 τα ποσοστά είναι 

κατανεμημένα σε όλες σχεδόν τις 

ηλικιακές ομάδες των εξυπηρετούμενων 

ή τρίτων προσώπων που κάλεσαν την 

γραμμή. Ενδεικτικά, το μεγαλύτερο 

ποσοστό για τον μήνα Απρίλιο 2020 είναι 

30% για τα άτομα που δεν αποκάλυψαν 

τα στοιχεία αυτά, ακολουθεί η ηλικιακή 

ομάδα των 40-54 με 27% και με ποσοστό 18% για την ηλικιακή ομάδα μεταξύ 25-39 ετών. Επιπλέον, και στους 

δύο μήνες αναφοράς, ενδοοικογενειακή βία αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό από όλες της μορφές βίας που 

 
26 Δεδομένα από το Google analytics 
27 Σημείωση: Οι μη σχετικές κλήσεις, όπως φάρσες, κ.λπ. δεν αναφέρονται σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο 
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καταγράφηκαν στην Γραμμή SOS 15900 της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. Αναφορικά με τον Μάρτιο 2020 το  92% από το σύνολο 

των κλήσεων αφορούσαν περιστατικά 

ενδοοικογενειακής βίας και το 87% 

αντίστοιχα τον Απρίλιο 2020. Αναφορικά 

με τη σχέση θύματος-δράστη για τις 

ωφελούμενες ή τα τρίτα πρόσωπα που 

κάλεσαν την γραμμή και ανέφεραν 

περιστατικό βίας, ο σύζυγος ήταν ο θύτης 

στο 57% των περιπτώσεων κατά το μήνα 

Μάρτιο 2020 και στο 54% των 

περιπτώσεων τον Απρίλιο 2020.  Τα κύρια 

αιτήματα των κλήσεων και για τους δύο μήνες αναφοράς ήταν η νομική συμβουλευτική με ποσοστό 41% για 

τον Μάρτιο 2020 και 33% για τον Απρίλιο 

2020. Επιπλέον, η ψυχοκοινωνική στήριξη 

των επωφελούμενων γυναικών ή τρίτων 

προσώπων από το εξειδικευμένο προσωπικό 

της Γραμμής SOS 15900 αναζητήθηκε σε 

ποσοστό 36% τον Μάρτιο 2020 και 41% τον 

Απρίλιο 2020, ενώ σημαντικός αριθμός 

αντιστοιχεί και στα αιτήματα νομικής 

βοήθειας και φιλοξενίας των γυναικών.   

 

 

 

 

Προτεραιότητες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ 

 

Η Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. ως η αρχή παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την Βία 

κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας θα συνεχίσει την περιοδική αναφορά  και δημοσιοποίηση των 

Πολιτικών και Δράσεων στα θέματα Οικογενειακής Πολιτικής και της  Ισότητας των Φύλων. Συγκεκριμένα, η 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, θα συνεχίσει την ευρεία διάδοση των 

αναλυτικών στατιστικών στοιχείων για την πρόληψη και ανταπόκριση στην έμφυλη βία από το Δίκτυο Δομών της 

Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. καθώς και την διάδοση μελλοντικών εκθέσεων για τις δράσεις και πρωτοβουλίες σε τοπικό, εθνικό, 

περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτυπώνοντας παράλληλα τους μηχανισμούς συντονισμού και καλών 

πρακτικών από σχετικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και 

ειδικότερα των Γυναίκειων Οργανώσεων. Ο απώτερος στόχος της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. είναι να ενισχυθεί η ποιότητα και 

προσβασιμότητα των γυναικών επιζησασών βίας και πολλαπλών διακρίσεων στις γενικές και εξειδικευμένες 

υποστηρικτικές υπηρεσίες, αποτυπώνοντας παράλληλα την εικόνα της σημερινής κατάστασης στην οποία 

διαβιούν οι γυναίκες και ειδικότερα  οι ευάλωτες γυναίκες του πληθυσμού μας.    
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i Το παρόν ενημερωτικό δελτίο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της UNICEF, η οποία έλαβε 

χρηματοδότηση για το σκοπό αυτό από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ. 


