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Το παρόν ενημερωτικό δελτίο αποτελεί την πέμπτη κατά σειρά αποτύπωση της γενικής εικόνας για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών του 
Δικτύου Υποστηρικτικών Δομών και της Γραμμής Υποστήριξης SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας 
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ)σε συνθήκες πανδημίας 
COVID-19. Η κατάσταση που παρουσιάζεται εδώ βασίζεται στην ανάλυση στοιχείων από τη βάση  δεδομένων  
που τηρεί η ΕΕΤΑΑ1 (για την κατάσταση σε Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας του Δικτύου Δομών 
της ΓΓΔΟΠΙΦ) καθώς και σε δεδομένα από την 24/7 Γραμμή Υποστήριξης SOS 159002, και καλύπτει το τρίμηνο 
Μάιος- Ιούλιος 20213.  

Σημείωμα Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Η 10ηεπέτειος τη Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, συμπίπτει με τη υγειονομική κρίση, την αποχώρηση της Τουρκίας 
από της Σύμβαση και με μια γενικότερη αμφισβήτηση των δικαιωμάτων των γυναικών. 

Η εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης έχει ήδη πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή γυναικών και 
ανδρών, κοριτσιών και αγοριών. Έχει συμβάλει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη βία που βασίζεται 
στο φύλο. Έχει εμπνεύσει και έχει επιφέρει αλλαγές στη νομοθεσία και στις πρακτικές στα συμβαλλόμενα 
κράτη. Έχει οδηγήσει σε περισσότερη κατάρτιση για νομικούς, επαγγελματίες υγείας και σώματα 
ασφαλείας. Με λίγα λόγια, εδώ και 10 χρόνια η Σύμβαση προστατεύει χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια από κάθε 
μορφή έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας εκπληρώνοντας τον σκοπό της. 

Τιμώντας τα 10 χρόνια από την έναρξη της υπογραφής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 

Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,  μαζί με τον 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συνυπογράψαμε με άλλους αρμόδιους Υπουργούς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινή δήλωση υποστήριξης της Σύμβασης. 

Γιατί η πρόληψη κάθε μορφής βίας δεν είναι αμφιλεγόμενη. Η προστασία των θυμάτων κακοποίησης δεν είναι 
αμφιλεγόμενη. Και πάνω απ 'όλα, δεν είναι διαπραγματεύσιμη. 

 

 
1Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), με την ιδιότητα του Συντονιστή Δικαιούχου, υποστηρίζει τη 
δημιουργία και λειτουργία των δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ με έναν αριθμό ενεργειών συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και τήρησης 
Βάσης Δεδομένων, η οποία συλλέγει στοιχεία από όλες τις δομές, τα οποία αφορούν στις εξυπηρετούμενες γυναίκες επιζήσασες βίας 
και τα στελέχη τα οποία εργάζονται σε αυτές. 
2Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 

http://womensos.gr/15900-24ori-tilefoniki-grammi/ 
3Σημείωση:Μία Ωφελούμενη ενδέχεται να έχει λάβει υπηρεσίες και από τις τρεις Υποστηρικτικές Δομές της 

ΓΓΔΟΠΙΦ(Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες Φιλοξενίας και Γραμμή SOS 15900). Για παράδειγμα, μια Ωφελούμενη 

μπορεί να καλέσει την Γραμμή SOS 15900, να μεταβεί σε κάποιο Συμβουλευτικό Κέντρο και τελικά να φιλοξενηθεί σε 

έναν από τους διαθέσιμους Ξενώνες Φιλοξενίας. 

 

http://womensos.gr/15900-24ori-tilefoniki-grammi/


 
 
 
 

Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο #5:Πολιτικές και Δράσεις της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. 
για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 
Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων του Δικτύου Δομών και της Γραμμής    
SOS 15900 της ΓΓΔΟΠΙΦ Μάιος 2021- Ιούλιος 2021 

 

2 
 

Στις 11 Μαΐου 2021 συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από την υπογραφή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την 

ενδοοικογενειακή βία, γνωστή ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης,πόλη 

στην οποία υπογράφηκε για πρώτη φορά. Πρόκειται για το πιο εκτεταμένο 

διεθνές νομικό μέσο που καθορίζει δεσμευτικές υποχρεώσεις για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Τριάντα 

τέσσερα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης το έχουν επικυρώσει, 

δώδεκα το έχουν υπογράψει-μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση-και 

χρησιμοποιείται ως βάση δράσης από πολλές χώρες εκτός Ευρώπης. Η 

Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αναγνωρίζει τη βία κατά των γυναικών ως 

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως μορφή διακρίσεων κατά 

των γυναικών. Με βάση μια προσέγγιση με επίκεντρο τα θύματα, προσφέρει πρακτικά εργαλεία για να 

διασφαλιστεί η προστασία των γυναικών και των κοριτσιών, η ασφάλεια και η ενδυνάμωσή τους, συνδέοντας 

τα με τον ευρύτερο στόχο της επίτευξης ισότητας μεταξύ γυναικών 

και ανδρών. Η Σύμβαση βασίζεται σε 4 πυλώνες: Ι. Πρόληψη ΙΙ. 

Προστασία ΙΙΙ. Δίωξη ΙV. Συντονισμένες πολιτικές. Τα τελευταία 10 

χρόνια, έχει καθοδηγήσει πολλά κράτη στην προώθηση σχετικής 

νομοθεσίας και αντίστοιχων, προκειμένου να αποτρέψουν και να 

καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τη βία κατά των γυναικών. Η 

Σύμβαση κάνει τη διαφορά για τις γυναίκες και τα κορίτσια και 

αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό εργαλείο συνηγορίας. Ο εορτασμός 

της 10χρονης επετείου, παρά τη δυσάρεστη εξέλιξη της 

αποχώρησης της Τουρκίας από τη Σύμβαση, σημαίνει τον εορτασμό της μετασχηματιστικής της δύναμης και την 

ένωση πίσω από αυτή τη συνθήκη ορόσημο. Με αφορμή τον εορτασμό για τα 10 χρόνια της υπογραφής της 

Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης διοργανώθηκε από τη Γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης 

επετειακή ημερίδα με θέμα: «Gender Equality and the Istanbul Convention»4. 

Η αποτύπωση των παρακάτω στοιχείων καλύπτει την χρονική περίοδο (Μάιος 2021- Ιούλιος 2021)σε συνθήκες 

πανδημίας. Ως εκ τούτου, το παρόν δελτίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω γενίκευση/ή και 

ανάλυση της κατάστασης της έμφυλης βίας στην Ελλάδα. 

 

 

 

 
4Council of Europe: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/10th-anniversary 
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Νομοθετικές Ρυθμίσεις:  
 

• Νόμος 4808/2021 (ΦΕΚ 101Α΄) «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
«Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης 
στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και 
της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 
2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής 
ζωής».  

• Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο ν. 4808/2021 με τον 
οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 

για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας. Μαζί με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του 
νόμου και ιδίως τις ρυθμίσεις και τα μέτρα που εφαρμόζουν τις 
επιταγές της σύμβασης στην πράξη δημιουργείται με αυτόν τον 
τρόπο ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας των εργαζομένων, 
γυναικών και ανδρών. Στον ίδιο νόμο περιλαμβάνεται και η 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2019/1158 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 
2019 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές. Με την 
ενσωμάτωση της Οδηγίας- αλλά κυρίως με την προσαρμογή της 
στις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας θεσπίζεται μία σειρά καινοτόμων διατάξεων, 
όπως είναι η άδεια πατρότητας 14 εργάσιμων ημερών με αποδοχές, η γονική άδεια 4 μηνών για κάθε γονέα, 
με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για τους 2 μήνες, ενώ η άδεια και το επίδομα προσαυξάνονται στο διπλάσιο 
για τους μονογονείς. Περαιτέρω, ο νόμος προωθεί ευέλικτες μορφές εργασίας για εργαζόμενους γονείς για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούν τις οικογενειακές ανάγκες τους, 
ενώ για πρώτη φορά θεσπίζεται προστασία από την απόλυση και για τον πατέρα για 6 μήνες από τη γέννηση 
του παιδιού. 

Πρωτοβουλίες και Δράσεις της ΓΓΔΟΠΙΦ κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 (Μάιος 2021- Ιούλιος 
2021). 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις: 

 
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από την Τρίτη 13 Ιουλίου, το 
νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (2021-2025), 
προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι φορείς και εταίροι 
να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την όποια βελτίωση των προβλέψεών 
του. Στόχος του νέου Σχεδίου Δράσης που αναρτήθηκε στον 
ιστότοπο www.opengov.gr (http://www.opengov.gr/minlab/?p=5334) είναι 
να προωθήσει ένα συνεκτικό πλέγμα πολιτικών που θα προωθεί την 

http://www.opengov.gr/minlab/?p=5334
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οριζόντια ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στις τομεακές πολιτικές, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το ραγδαία 
μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, καθώς και όλες τις ιδιαίτερες συνθήκες που έφερε η 
πανδημία. Γι’ αυτό άλλωστε και για πρώτη φορά γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια ενσωμάτωσης 
προτάσεων πολιτικής από όλα τα Υπουργεία για την ένταξη δράσεων που προωθούν την ισότητα των φύλων σε 
όλες τις σχεδιαζόμενες πολιτικές και προβλέπεται διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησής τους σε 
κεντρικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 
οργανώνεται γύρω από τέσσερις θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας, καθένας εκ των οποίων επικεντρώνεται 
σε μια συγκεκριμένη διάσταση των πολιτικών ισότητας των φύλων.  
 
Οι τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας είναι: 
 
1. Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας για την προστασία των γυναικών από 
την άσκηση κάθε μορφής βίας και τη σημασία της ευαισθητοποίησης των φορέων και των πολιτών. 
2. Ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων/ ηγετικούς ρόλους με σκοπό την ενεργοποίηση 
των γυναικών και των κοριτσιών για τη συμμετοχή τους στα κοινά και την προετοιμασία κάλυψης θέσεων 
ευθύνης.  
3. Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας για την ενίσχυση της γυναικείας εργασίας και 
επιχειρηματικότητας και την εναρμόνιση της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής. 
4. Ενσωμάτωση διάστασης φύλου σε τομεακές πολιτικές, προκειμένου να αναδειχθούν τα οφέλη της για όλους 
τους εμπλεκόμενους, την κοινωνία, την οικονομία και την ανάπτυξη.Οι τέσσερις άξονες του του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 απεικονίζονται σε 4 γραμματόσημα που εκδόθηκαν από τα 
Ελληνικά Ταχυδρομεία σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων και κυκλοφορούν ήδη5. Τα γραμματόσημα στέλνουν μήνυμα κατά της ενδοοικογενειακής 
βίας, των έμφυλων διαχωρισμών, των εργασιακών διακρίσεων και κάνουν λόγο για ισότιμη συμμετοχή των 
γυναικών σε μια κοινωνία όπου τα μέλη της μοιράζονται εξίσου αγαθά, υποχρεώσεις και δικαιώματα σε όλους 
τους τομείς: στην εργασία, στην πολιτική, στην εξουσία, στον ελεύθερο χρόνο, στην φροντίδα, στην οικογένεια. 

 

• Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών πραγματοποίησε 
ενημερωτικές διαδικτυακές συναντήσεις για τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης με εκπροσώπους φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, 
αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας. 

• Επιπλέον, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
επισκέφτηκε τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών των δήμων Χαλκίδας και 
Κατερίνης και τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του δήμου 
Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της ενημέρωσής της για τη λειτουργία των δομών 
του δικτύου της ΓΓΔΟΠΙΦ.  

 
 

 
 

 
5 ΕΛΤΑ > Εταιρία > Γραφείο Τύπου > Δελτία Τύπου (elta.gr) 

https://www.elta.gr/Εταιρία/ΓραφείοΤύπου/ΔελτίαΤύπου/tabid/752/newsid1178/2117/------/language/el-GR/Default.aspx
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• H Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής, 
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, συμμετείχαν στη 
συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής με θέμα: «metoo_greece6: Μέτρα 
για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής 
παρενόχλησης και βίας στη δημόσια ζωή. Τα μέλη της Επιτροπής 
ενημερώθηκαν για τα βήματα που έχουν γίνει σε ό,τι αφορά την προστασία 
των γυναικών από κάθε μορφή βίας ή παρενόχλησης. 

• Ο Υπουργός, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η 
Γενική Γραμματέας Δημογραφικής, Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 
Φύλων συμμετείχαν σε διαδικτυακή συνάντηση με Οργανώσεις τις Κοινωνίας 

των Πολιτών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προωθούμενες ρυθμίσεις για τον περιορισμό φαινομένων 
σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στον χώρο της εργασίας. 

• Τις δράσεις τους για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 
παρουσίασαν σε κοινή εκδήλωσή τους στις 14 Ιουλίου ο  Υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη και η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας. 

• Με αφορμή την 30η Ιουλίου Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας 
Ανθρώπων ο Υπουργός και η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων συμμετείχαν στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και 
Δικαιοσύνης και της Υποεπιτροπής για την καταπολέμηση της εμπορίας 
και της εκμετάλλευσης ανθρώπων της Βουλής.  

• Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΓΓΔΟΠΙΦ με Διεθνείς Οργανισμούς πραγματοποιήθηκαν οι εξής 
συναντήσεις: 
- Στις 27/5/2021 αντιπροσωπεία της ΓΓΔΟΠΙΦ με επικεφαλής την Γενική 
Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 
είχε συνάντηση με τον κ. Luciano Calestini, Εκπρόσωπο του Γραφείου της UNICEF 
στην Ελλάδα και την κ. Αντιγόνη Αγγελάκη Υπεύθυνη Παιδικής Προστασίας της 

UNICEF στην Ελλάδα.  
- Αντίστοιχα, στις 3/6/2021 η ΓΓ Δημογραφικής και 
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων ως 

επικεφαλής αντιπροσωπείας της ΓΓΔΟΠΙΦ είχε συνάντηση με τις κ.κ. Mireille Girard, 
εκπρόσωπο της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, 
Aneta Ostasz, Τομέα Προστασίας Προσφύγων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες και Τατιάνα Παπαναστασίου, Τομέα Προστασίας Προσφύγων, 
υπεύθυνη για θέματα Έμφυλης Βίας.  
 
 
 
 

 
6Το metoogreece.gr είναι μια ιστοσελίδα της Πολιτείας:  https://metoogreece.gr/ 

https://metoogreece.gr/
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• O ΟΑΕΔ - Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού  σε 
συνεργασία με τη ΓΓΔΟΠΙΦ ενέταξε για πρώτη φορά τις άνεργες γυναίκες 
επιζήσασες έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στο πρόγραμμα 
απασχόλησης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων.  Το πρόγραμμα επιχορηγεί 
για 12-24 μήνες το 90% του συνολικού κόστους (μισθολογικού και μη 
μισθολογικού), έως στα 800 € μηνιαία για θέση πλήρους απασχόλησης και 
400 € για θέση μερικής απασχόλησης, για την πρόσληψη ανέργων από 
επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα που 
ασκούν οικονομική δραστηριότητα7. Στο πλαίσιο του προγράμματος 

αυτού, το διάστημα αναφοράς, έχουν ήδη δοθεί 40 βεβαιώσεις σε ωφελούμενες του Δικτύου Δομών 
προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. 

• Σε επεξεργασία βρίσκεται η αναθεώρηση της Ομάδας 
Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση εφαρμογής της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). 

• Σε συνέχεια των εργασιών της που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο 
του 2020 στο πλαίσιο της παράτασης της τρέχουσας 
προγραμματικής περιόδου 2014-2020 έως το 2023, , η ΓΓΔΟΠΙΦ προχωρά στην ενεργοποίηση νέων 
δράσεων κατ’ επιταγή των προβλέψεων της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, γνωστής ως Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης. Συγκεκριμένα: 

- Στο πλαίσιο της πράξης: «Εξειδικευμένη Υποστήριξη του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας 
των Φύλων» (ΟΠΣ 5001377) το υποέργο 7 με τίτλο: «Μελέτη για το προφίλ των δραστών ενδοοικογενειακής 
βίας, αξιολόγηση των θεραπευτικών προγραμμάτων για τους δράστες, προτάσεις βελτίωσης των 
θεραπευτικών προγραμμάτων με στόχο την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» και το υποέργο 9 με 
τίτλο: «Δράσεις ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του άρθρου 13 της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης». 

- Στο πλαίσιο της πράξης: «Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας για την καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών» (ΟΠΣ 5000490) το υποέργο 7 με τίτλο: «Δράσεις Ευαισθητοποίησης  για τη νέα περίοδο 
υλοποίησης» και το  υποέργο 8 με τίτλο: «Οριζόντιο εργαλείο εκτίμησης κινδύνου ενδοοικογενειακής βίας». 

 

• Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και μετά τη δημοσίευση σχετικής 
ΠΝΠΔ1α/ΓΠ.οικ.10002 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 768/26.2.2021, άρθρο 8), ξεκίνησε η χορήγηση 
δωρεάν τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού (rapid tests) για 
τους επαγγελματίες και τις ωφελούμενες στις δομές 
του Δικτύου Δομών. 

• Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΓΓΔΟΠΙΦ ξεκίνησε η 
διενέργεια έρευνας από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού στους Ξενώνες 

 
7ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΟΑΕΔ : https://www.oaed.gr/storage/apaskholisi/06-07-2021-nthe-met/dt-06-07-2021-nthe-
met.pdf?fbclid=IwAR2nUV-tTT5kF1YSEtx2BW8t9gufCDQB4BaAvsVpnImAWKCFbaNyLesRc9Y 

 

https://www.oaed.gr/storage/apaskholisi/06-07-2021-nthe-met/dt-06-07-2021-nthe-met.pdf?fbclid=IwAR2nUV-tTT5kF1YSEtx2BW8t9gufCDQB4BaAvsVpnImAWKCFbaNyLesRc9Y
https://www.oaed.gr/storage/apaskholisi/06-07-2021-nthe-met/dt-06-07-2021-nthe-met.pdf?fbclid=IwAR2nUV-tTT5kF1YSEtx2BW8t9gufCDQB4BaAvsVpnImAWKCFbaNyLesRc9Y
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Φιλοξενίας του Δικτύου Δομών στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΓΓΔΟΠΙΦ με την UNICEF με θέμα: 
«Programmatic Review of Services Available and Accessible to Children in the Shelters of the Network of 
Structures of the General Secretariat for Demographic and Family Policy and Gender Equality». 

Πρωτοβουλίες και Δράσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της 
ΓΓΔΟΠΙΦ κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 (Απρίλιος 2021- Μάιος 2021). 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις: 
 

• Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΓΓΔΟΠΙΦ συμμετείχε στην 
εκπαίδευση των στελεχών του νεοσύστατου Συμβουλευτικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων.  

• Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη Βουλή των Ελλήνων απέστειλε α. συμβολή προς την 
αρμόδια Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ενόψει των εργασιών ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Μεσογείου, β.  «ενημερωτικό σημείωμα» για το Β΄ Μέρος Συνόδου 2021 της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, γ. συγκέντρωση και αποστολή στοιχείων για τη λειτουργία του 
Δικτύου Δομών και τις πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών της ΓΓΔΟΠΙΦ 
προς ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας. 

• Η Διεύθυνση συμβάλλει συστηματικά με εμπεριστατωμένα ενημερωτικά σημειώματα για την πρόληψη και 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στην Ελλάδα και τη δράση του θεσμικού φορέα όποτε ζητείται 
από υπερεθνικά όργανα. Στο πλαίσιο αυτό, το διάστημα αυτό, υπήρξε 
συμβολή: α. προς την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ 
αναφορικά με τη συνεισφορά κρατών μελών σχετικά με τη βία κατά 
των εργαζομένων γυναικών μεταναστριών, εν όψει κατάρτισης 
σχετικής έκθεσης, β. για την παροχή παρατηρήσεων στο «Σχέδιο 
κειμένου Πολιτικής ΝΑΤΟ για πρόληψη και αντιμετώπιση 
σεξουαλικής βίας που σχετίζεται με συγκρούσεις», γ. για την 
αποστολή παρατηρήσεων ενόψει συζήτησης και ψήφισης έκθεσης  
για  τον αντίκτυπο της COVID-19 στα δικαιώματα των παιδιών, σε συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών 
Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

• Παράλληλα,  η Διεύθυνση ολοκλήρωσε και απέστειλε συμβολή προς τον Εθνικό Εισηγητή για την Εμπορία 
Ανθρώπων ενόψει της 2ης αξιολόγησης της χώρας μας ως προς 
την εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
τη Δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων από την Ομάδα 
Εμπειρογνωμόνων (GRETA). Αντίστοιχα, κατέθεσε συμβολή 
προς το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής 
Συνεργασίας της ΓΓΔΟΠΙΦ, στο πλαίσιο της σύνταξης της 8ης 
Εθνικής Έκθεσης της Ελλάδας προς την Επιτροπή του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για την εξάλειψη των 
διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW). 
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Λειτουργία της Ομάδας Εργασίας για την Έμφυλη Βία (Gender-Based Violence Sub-Working group) 

Η Ομάδα Εργασίας για την αντιμετώπιση της Έμφυλης Βίας, υπό την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες και 
με συμπροεδρία της ΓΓΔΟΠΙΦ, λειτουργεί ως forum συζητήσεων και διαμοιρασμού πληροφοριών που σκοπό 
έχει– μεταξύ άλλων- τον συντονισμό και την ενίσχυση των δράσεων των φορέων που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων. 

Ο πληθυσμός – στόχος των δράσεων είναι οι πρόσφυγες, 
αιτούντες/ούσες άσυλο και ανιθαγενείς- θύματα έμφυλης βίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων. Στην ομάδα συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων της 
Κοινωνίας των Πολιτών, ΜΚΟ και διεθνών οργανισμών αλλά και 

κρατικών φορέων που δραστηριοποιούνται στους ως άνω τομείς εστιάζοντας στην παροχή υπηρεσιών σε 
ευάλωτες ομάδες αιτούντων/ ουσών άσυλο και προσφύγων. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Εθνικής Ομάδας 
για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας υλοποιήθηκαν το διάστημα αυτό οι εξής ενημερωτικές δράσεις: 

- Ολοκλήρωση του εργαλείου Χαρτογράφησης των διαθέσιμων υπηρεσιών για επιζώντες και επιζώσες 
έμφυλης βίας- αιτούντες/ούσες άσυλο και πρόσφυγες στα ελληνικά και τα αγγλικά.  

- Παρουσίαση της 1ης Ετήσιας Έκθεσης για τη Βία κατά των Γυναικών της ΓΓΔΟΠΙΦ  

- Παρουσίαση της Ετήσιας Αναφοράς για την προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων του Εθνικού 
Μηχανισμού Αναφοράς (ΕΜΑ- ΕΚΚΑ).  

- Παρουσίαση της έκθεσης των Γιατρών χωρίς Σύνορα με τίτλο: «Θεμελιώνοντας την κρίση στα Ευρωπαϊκά 
σύνορα» και, 

- Παρουσίαση του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας από εκπρόσωπο 
του Τμήματος Ενδοοικογενειακής Βίας της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης.  

 

Πρωτοβουλίες και Δράσεις του Δικτύου Υποστηρικτικών Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ ανά την Ελλάδακατά την 
περίοδο της πανδημίας COVID-19 (Μάιος 2021- Απρίλιος 2021). 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις: 

 

• Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπό την 

αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τις Επιτροπές Ισότητας των 

Δήμων διοργάνωσε ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: "Ας γνωριστούμε....Δεν 

είσαι μόνη"8,Ο στόχος ήταν η ενημέρωση του κοινού για τις υπηρεσίες των 

Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας της Θεσσαλίας.  

 
8Διαδικτυακή εκδήλωση Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων φιλοξενίας της Θεσσαλίας με θέμα: "Ας γνωριστούμε....Δεν είσαι 

μόνη, YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=f5CdwCZjouE 

https://www.youtube.com/watch?v=f5CdwCZjouE
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• Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κοζάνης συμμετείχε : α) στο διαδικτυακό εργαστήριο 

ευαισθητοποίησης,  «Έμφυλα Στερεότυπα-Εντόπισε & Απομυθοποίησε», προς 

φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και  β) στη 

διαδικτυακή συνάντηση εργασίας «Πολιτικές ισότητας των φύλων προωθεί ο 

Δήμος Κοζάνης-Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης», μεταξύ στελεχών του  Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης και του Δήμου Κοζάνης.  

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς σε συνεργασία με τον 

ραδιοφωνικό σταθμό Κiss fm 100.6, καθώς και την εταιρία «ON THE SPOT» 

προχώρησε στη δωρεάν δημιουργία και ηχογράφηση του ραδιοφωνικού σποτ 

«Δεν τη σκότωσε από αγάπη. ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ»9 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Κεφαλονιάς διοργάνωσε ανοιχτή προς το 

κοινό διαδικτυακή συνάντηση με θέμα «Οι Επιπτώσεις  της 

Πανδημίας και η Αύξηση της Ενδοοικογενειακής Βίας». 

• Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας 

με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό DATAWO, που ιδρύθηκε από μια 

ομάδα γυναικών - δικηγόρων με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών στην ψηφιακή εποχή 

πραγματοποίησαν διαδικτυακή  εκδήλωση με θέμα «Η έμφυλη βία στην ψηφιακή εποχή». Στην εκδήλωση 

συμμετείχαν το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θεσσαλονίκης, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος, το Εθνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ και οι Women On Top. 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Βέροιας πραγματοποίησε διαδικτυακή συνάντηση – ενημέρωση 
εργαζομένων των φορέων ΚΑΠΑ Νάουσα με θέμα «Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 
Δήμου Βέροιας και η συνδρομή του σε περιστατικά γυναικείας κακοποίησης μέσω ψυχολογικής, κοινωνικής 
και νομικής στήριξης». 

• Τα στελέχη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Λάρισας συμμετείχαν σε διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«MyBody, My Rights» το οποίο διοργανώθηκε από την AID – Alternative Innovative Development. 
 
 
 

 

9ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ. Σποτ από το Συμβουλευτικό κέντρο γυναικών Κεφαλονιάς, YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=cpTWXkI479M 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cpTWXkI479M
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• Ο Ξενώνας Φιλοξενίας γυναικών Κομοτηνής στο πλαίσιο συνεργασίας του με την ΕΡΤ Κομοτηνής 
πραγματοποίησε μια σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης του κοινού με θέματα όπως «η προσαρμογή στην λεκτική 
κακοποίηση», «ο εθισμός στον θυμό», «οι κατηγορίες της λεκτικής 
κακοποίησης», «τα μοτίβα και γενικά χαρακτηριστικά της λεκτικής 
κακοποίησης» κ.α.  

• Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πραγματοποιήθηκε 
στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής από την κοινωνική 
λειτουργό και τον ψυχολόγο του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 
Κομοτηνής  με θέμα "Λειτουργία και δράσεις του Ξενώνα - Το 
φαινόμενό της βίας κατά των γυναικών". 

 
 

Συμβουλευτικά Κέντρα (ανάλυση δεδομένων καλύπτοντας το τρίμηνο Μάιος - Ιούλιος 2021)10,11 
 
Στα Συμβουλευτικά Κέντρα (ΣΚ) του Δικτύου 
Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ λαμβάνουν εξειδικευμένη 
υποστήριξη/συμβουλευτική γυναίκες επιζήσασες 
έμφυλης / ενδοοικογενειακής βίας και πολλαπλών 
διακρίσεων καθώς και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία 
λαμβάνουν ενημέρωση/ πληροφόρηση, 
τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως για τους/τις ίδιες 
ή/και για τα άτομα για τα οποία ενδιαφέρονται, 
ώστε να έρθουν σε επικοινωνία με τα ΣΚ οι ίδιες οι 
ενδιαφερόμενες γυναίκες ή/και να 
παραπεμφθούν σε αρμόδιες υπηρεσίες εφόσον 
αυτό που ζητούν δεν εμπίπτει στις υπηρεσίες που 
προσφέρουν οι Δομές του Δικτύου. Επιπλέον, τα 
τρίτα πρόσωπα (π.χ. μητέρα ή αδερφή ή κόρη 
γυναίκας που δέχεται βία), μπορούν επίσης να 
επωφεληθούν από τη συμβουλευτική διαδικασία.  
 
 

 
 
 

 
10Σημείωση: Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο δεν αναλύονται τα χαρακτηριστικά των «Τρίτων Προσώπων» που έλαβαν κυρίως χρήσιμη 

ενημέρωση από τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ. 
11Τα στατιστικά δεδομένα στα γραφήματα και τους πίνακες, στο σύνολο του Δελτίου, αποτυπώνονται με στρογγυλοποίηση στην 

πλησιέστερη κύρια μονάδα, αυτό εξηγεί τυχόν μικρές αποκλίσεις στο σύνολο (100%). 
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Είναι ενδεικτικό ότι την περίοδο αναφοράς, υποστηρίχθηκαν από τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου της 
ΓΓΔΟΠΙΦ ανά την Ελλάδα συνολικά 1.398 γυναίκες 
επιζήσασες βίας και πολλαπλών διακρίσεων που 
έλαβαν συμβουλευτική καθώς και τρίτα πρόσωπα που 
έλαβαν, κυρίως, χρήσιμη ενημέρωση. Η έμφυλη βία 
κατά των γυναικών και για τους τρεις μήνες αναφοράς 

υπερισχύει σε καταγραφές με ποσοστό 90% (1.255) συγκριτικά με τα περιστατικά πολλαπλών διακρίσεων που 
υφίστανται οι γυναίκες12σε ποσοστό  10% (143)  13.Κατά την περίοδο 
αναφοράς, βασική πηγή ενημέρωσης των ωφελούμενων γυναικών 
για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες των Συμβουλευτικών Κέντρων του 
Δικτύου ήταν σε ποσοστό 27% άλλος φορέας, σε ποσοστό 21% η 
Γραμμή Υποστήριξης  SOS 15900, ενώ το 12% ενημερώθηκε από 
φιλικό/γνωστό πρόσωπο, το 9% ενημερώθηκε από το διαδίκτυο το 7% 
ενημερώθηκε από άλλη εξυπηρετούμενη και σε ποσοστό 6% 
ενημερώθηκε από άλλη πηγή. Με πολύ μικρότερο ποσοστό από τα 
σύνολα 1% ενημερώθηκε αντίστοιχα από τα έντυπα, ενώ το 17% δεν 
έδωσε αυτά τα στοιχεία. Πίνακας 1: Εξυπηρετούμενες γυναίκες στα 
Συμβουλευτικά Κέντρα ανά την επικράτεια (01-05-2021 έως 31-07-
2021). Αναλυτικά, και για τους τρεις μήνες αναφοράς το 34% εξ αυτών 
(εξυπηρετούμενες γυναίκες και τρίτα πρόσωπα) εξυπηρετήθηκαν 
στην Αττική (8 Συμβουλευτικά Κέντρα14), την Θεσσαλονίκη σε 
ποσοστό 8%, την Κρήτη σε ποσοστό 5%, την Ιωάννινα και την Πάτρα 
με σχεδόν ίδια ποσοστά 3.75%, ενώ το 23.1% εξυπηρετήθηκε από τα 
υπόλοιπα Συμβουλευτικά Κέντρα τους Δικτύου15. 
 
 
 
 
 

 

 
12Σημείωση: Γυναίκες πρόσφυγες, μετανάστριες, γυναίκες ΑμεΑ, τοξικοεξαρτημένες, μακροχρόνια άνεργες, μονογονείς κ.α..  
13Σημείωση: οι μοναδικές περιπτώσεις (εξυπηρετούμενες) στα Συμβουλευτικά Κέντρα μπορεί να αναφέρουν ταυτόχρονα περιστατικό/α 

έμφυλης βίας και περιστατικό διάκρισης/-ων).   
14Σημείωση: ΣΚ Αθήνας (Νίκης), ΣΚ Αθήνας (Πολύκεντρο), ΣΚ Πειραιά, ΣΚ Δ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ΣΚ Δ. Περιστερίου, ΣΚ Δ. Φυλής, 
ΣΚ Δ. Χαλανδρίου, ΣΚ Σταθμού Ελευσίνας.  
15Σημείωση: 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. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ 

ΚΕΝΤΡΑ Χρονική 

περίοδος: 01-05-2021 

έως 31-07-2021

ΤΡΙΤΑ 

ΠΡΩΣΩΠΑ

Έντυπα υποδοχής 127

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Σύνολα

1,271 1,398

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  

(Αυτοπροσώπως και Τρίτα 

Πρόσωπα) - Χρονική 

περίοδος:  01-05-2021 έως 31-

07-2021

Αριθμητικά 

Σύνολα 
% 

Αττική 471 34.00%

Θεσσαλονίκη 108 8%

Κρήτη (ΣΚ Δ. Ρεθύμνης, ΣΚ 

Ηρακλείου) 70 5.00%

Καβάλα 40 2.90%

Ιωάννινα 50 3.60%

Πάτρα 54 3.90%

Λάρισα 36 2.60%

Τρίπολη 37 2.60%

Σέρρες 18 1.30%

Λαμία 29 2.00%

Κέρκυρα 26 2%

Χίο 22 2%

Μυτιλήνη 15 1.00%

Βέροια 32 2.30%

Καλαμάτα 25 1.80%

Αλεξανδρούπολη 21 1.50%

Κομοτηνή 21 1.50%

Άλλο 323 23.10%

Σύνολα 1,398 100%
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Γράφημα 1: Είδος βίας που καταγγέλλεται από 
εξυπηρετούμενες γυναίκες (01-05-2021 έως 31-07-2021). Το 
επικρατέστερο είδος έμφυλης βίας και για τους τρεις μήνες 
αναφοράς για τις εξυπηρετούμενες γυναίκες είναι η 
ενδοοικογενειακή βία με 78% από το σύνολο των 
καταγεγραμμένων μορφών βίας κατά των γυναικών, ενώ 
ακολουθούν με ίδια ποσοστά 2% η σεξουαλική παρενόχληση 
και 2% περιστατικά που αφορούν  βιασμό. 
 Γράφημα 2: Σχέση επιζήσασας-δράστη όπως αυτή 
δηλώνεται από τις ωφελούμενες γυναίκες (01-05-2021 έως 
31-07-2021).Τα στατιστικά δεδομένα αναδεικνύουν και τους 
τρεις μήνες αναφοράς ότι η σχέση επιζήσασας–δράστη είναι 

κυρίως συζυγική, κατά 56%, καθώς και  
συντροφική σε ποσοστό 13%, ενώ το 8% 
αφορά άλλο μέλος της οικογένειας. Σχετικά με 
την οικογενειακή κατάσταση των 
ωφελούμενων γυναικών το 45% είναι έγγαμες, 
το 18% εκ τους συνόλου δηλώνει ανύπαντρη, 
με σχεδόν ίδιο ποσοστό 11% να βρίσκονται σε 
διάσταση ή να είναι διαζευγμένες, ενώ το 3% 
σε κατάσταση συμβίωσης. Επιπλέον, από το 
σύνολο των ωφελούμενων γυναικών το 71% 
δήλωσε ότι έχει τέκνο/τέκνα  ενώ το 29% ότι 
δεν έχει. Γράφημα 3: Ηλικιακές ομάδες 
ωφελούμενων γυναικών (01-05-2021 έως 31-
07-2021).Αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες 
των γυναικών που έλαβαν εξειδικευμένες υπηρεσίες στα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου την περίοδο 

αναφοράς,  το μεγαλύτερο ποσοστό 28% 
αφορά τις γυναίκες   ηλικίας μεταξύ 36-45, 
ακολουθούν σε ποσοστό 22% οι ηλικιακές 
ομάδες μεταξύ 46-55 χρονών και το 18% αφορά 
ηλικίες 26-35 χρονών, ενώ σε ποσοστό 8% είναι 
νεαρά κορίτσια έως 25 ετών, με ίδιο ποσοστό 
6% αφορά τις γυναίκες 56-60 ετών καθώς και 
γυναίκες άνω των 60 ετών. Τέλος το 11% από 
τα σύνολα των γυναικών δεν αποκάλυψε τα 
στοιχεία που αφορούν την ηλικία τους. Στα 
χαρακτηριστικά των ωφελούμενων γυναικών 
που έλαβαν συμβουλευτική είναι και το 
εκπαιδευτικό τους επίπεδο. 
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Γράφημα 4: Επίπεδο εκπαίδευσης ωφελούμενων γυναικών (01-05-2021 έως 31-07-2021).Ενδεικτικά, κατά την 
περίοδο αναφοράς το μεγαλύτερο ποσοστό  
των γυναικών έχουν ολοκληρώσει σε ποσοστό 
23% την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 
16%την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, το 14% 
εκ του συνόλου την μεταλυκειακή 
εκπαίδευση, με ίδιο ποσοστό 8% την 
υποχρεωτική εκπαίδευση και το δημοτικό, 
ακολουθούν με 6% οι εξυπηρετούμενες που 
έχουν ολοκληρώσει την τεχνολογική 
εκπαίδευση,  ενώ το 3% έχει ολοκληρώσει 
μεταπτυχιακές σπουδές. Τέλος το 21% δεν 
αποκάλυψε τα στοιχεία αυτά. 
Γράφημα 5: Κατάσταση απασχόλησης 
ωφελούμενων γυναικών (01-05-2021 έως 31-07-2021).Σχετικά με την κατάσταση απασχόλησης των 

εξυπηρετούμενων και για τους τρεις μήνες αναφοράς το 43% 
είναι εργαζόμενες γυναίκες και το 36% ανενεργή,  το  5% είναι 
συνταξιούχες και το 12% δεν αποκάλυψε αυτά τα στοιχεία. Εκ 
των γυναικών που αναζήτησαν βοήθεια κατά την περίοδο 
αναφοράς, το 76% ανέφεραν ότι έχουν Ελληνική υπηκοότητα, το 
12% είναι γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες οι οποίες ζουν 
στην Ελλάδα ενώ το 12% εκ του συνόλου δεν αποκάλυψε τα 
στοιχεία αυτά. Γράφημα 6: Αιτήματα από ωφελούμενες 
γυναίκες (01-05-2021 έως 31-07-2021) Για τις γυναίκες 
επιζήσασες βίας και πολλαπλών διακρίσεων που αναζήτησαν 
εξειδικευμένη υποστήριξη από τα στελέχη των Συμβουλευτικών 
Κέντρων του Δικτύου ανά την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς, με 
σχεδόν ίδιο ποσοστό 29.5% έλαβε  κυρίως ψυχολογική και νομική 
στήριξη. Σημαντική αναφορά αποτελεί και η ενδυνάμωση των 

γυναικών με την παροχή χρήσιμης 
πληροφόρησης σε ποσοστό 14% από το 
σύνολο των αιτημάτων. Ακολουθεί η 
κοινωνική στήριξη των ωφελούμενων σε 
ποσοστό 12%, καθώς και αιτήματα που 
αφορούν την φιλοξενία και την εργασιακή 
συμβουλευτική των γυναικών σε ποσοστό 
4% από το σύνολο. Επιπλέον, στο πλαίσιο 
στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες 
διερμηνείας σε συνεργασία της UNICEF με 
το ΚΕΘΙ, βάσει των προτεραιοτήτων που 
έχει θέσει η ΓΓΔΟΠΙΦ, με στόχο την αύξηση 
της προσβασιμότητας σε γυναίκες 
πρόσφυγες και μετανάστριες επιζήσασες 
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έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων στις Δομές του Δικτύου της ΓΓΔΟΠΙΦ, κατά την περίοδο αναφοράς 
υποστηρίχθηκαν συνολικά μέσω της διερμηνείας45γυναίκεςσε8 Συμβουλευτικά Κέντρα και 
5ΞενώνεςΦιλοξενίαςανά την Ελλάδα. Οι κύριες ομιλούμενες γλώσσες των εξυπηρετούμενων γυναικών ήταν τα 
Γαλλικά, τα Ουρντού, τα Σορανί, τα Φαρσί,  τα Λινγκάλα, τα Αλβανικά, κ.α. Ενδεικτικά, και τους τρεις μήνες 
αναφοράς πραγματοποιήθηκαν 45 συνεδρίες με την βοήθεια της διερμηνείας (συνολικά σε Συμβουλευτικά 
Κέντρα και  Ξενώνες Φιλοξενίας) κυρίως μέσω τηλεφώνου/Skype(40 συνεδρίες) και λιγότερες με την φυσική 
παρουσία ( 5 συνεδρίες) των διερμηνέων και των γυναικών. Η συντριπτική πλειονότητα των συνεδριών για την 
περίοδο αναφοράς αφορούσε την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γυναικών σε ποσοστό 74%,το 12 % 
αφορούσε την παραπομπή των γυναικών μέσω της διερμηνείας για ιατρικούς λόγους και σε ποσοστό 9 % νομική 
συμβουλευτική, ενώ σε ποσοστό 5%την ενημέρωση.  

 
Ξενώνες Φιλοξενίας (ανάλυση δεδομένων που καλύπτουν το τρίμηνο Μάιος - Ιούλιος 2021)16 
 

Οι Ξενώνες φιλοξενίας γυναικών και των παιδιών τους λειτουργούν 
ολόκληρο το 24ωρο, Σαββατοκύριακα και αργίες καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
έτους, ενώ φυλάσσονται από προσωπικό ασφαλείας. Οι Ξενώνες 
παρέχουν στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, σίτιση, δράσεις 
δικτύωσης, ψυχοκοινωνική στήριξη και φροντίδα από εξειδικευμένο 
προσωπικό (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, παιδαγωγούς). 
Στόχος των ξενώνων είναι η υποστήριξη, η ενδυνάμωση και η επανένταξη 
των γυναικών στην κοινότητα και στην αγορά εργασίας. Η διαμονή έχει 
προσωρινό και μεταβατικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε γυναίκες κάθε 

ηλικίας, θρησκείας, εθνικότητας που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας όπως: σωματική, 
ψυχολογική, σεξουαλική και οικονομική βία. Νομική συμβουλευτική και αρωγή παρέχονται στις γυναίκες μέσω 
των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων, 
των Συμβουλευτικών Κέντρων τους 
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 
ή άλλων φορέων οι οποίοι διευκολύνουν 
την πρόσβασή τους σε φορείς προώθησης 
στην απασχόληση, εκπαίδευσης, υγείας 
και πρόνοιας. Γράφημα 1: 
Φιλοξενούμενες γυναίκες και παιδιά (01-
05-2021 έως 31-07-2021). Αναλυτικότερα, 
την περίοδο αναφοράς στους Ξενώνες του 
Δικτύου φιλοξενούνταν 232 άτομα: 109 
γυναίκες και 123 παιδιά, καλύπτοντας 
περίπου το 58% της συνολικής 

 
16Σημείωση: Τα τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και οι διευθύνσεις των Ξενώνων φιλοξενίας  είναι απόρρητα για λόγους ασφαλείας και 
επομένως οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται: Στα Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΔΟΠΙΦ  τηλ.: 210 33.17.305-6, στο 
Πολύκεντροτηλ.: 210 5202800 - Στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 - Στην ιστοσελίδα www.womensos.gr 

http://www.womensos.gr/
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χωρητικότητάς των Ξενώνων Φιλοξενίας17. Εκ του συνόλου των φιλοξενούμενων γυναικών και των παιδιών οι 
49 είναι γυναίκες πρόσφυγες και τα 76 παιδιά πρόσφυγες. Επιπλέον, με βάση την ημερομηνία εισόδου στο 
εξεταζόμενο χρονικό διάστημα έγιναν συνολικά 43 νέες εισαγωγές για φιλοξενία,  ενώ συνολικά 47 γυναίκες 
και παιδιά εκ των φιλοξενουμένων την ίδια περίοδο αποχώρησαν προς δικό τους ασφαλή προορισμό. Η έμφυλη 
βία κατά των φιλοξενούμενων γυναικών και για τους τρεις μήνες αναφοράς υπερισχύει σε καταγραφές με 
ποσοστό 78% (85) συγκριτικά με τα περιστατικά πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες18σε 
ποσοστό  22% (24). Πίνακας 1: Φιλοξενούμενες γυναίκες και παιδιά ανά την επικράτεια (01-05-2021 έως 31-

07-2021). Οι Ξενώνες Φιλοξενίας με την μεγαλύτερη 
πληρότητα από το σύνολο (γυναίκες και παιδιά) 
φαίνεται να είναι κυρίως στην Αττική με ποσοστό 23% 
(ΞΕ Δ. Αθηναίων, ΞΕ Δ. Κορδελιού-Ευόσμου, ΞΕ Δ. 
Πειραιώς, ΞΕ ΕΚΚΑ Ιλίου), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη 
σε ποσοστό 12.2%, με ίδιο ποσοστό 9% η Λάρισα κι ο 
Βόλος, τα Ιωάννινα με 8% και η Κοζάνη σε ποσοστό 7% 
από τα σύνολα19. Επιπλέον, εκ του συνόλου των 
φιλοξενούμενων στην Αττική το ποσοστό των 
γυναικών και παιδιών προσφύγων είναι 21.6% και 
15.2% σε Βόλο, 14.4% σε Θεσσαλονίκη και 11% σε 
Ιωάννινα αντιστοίχως. Επιπλέον, εκ του συνόλου των 
φιλοξενούμενων γυναικών την περίοδο αναφοράς το 
80% δήλωσε ότι έχει παιδιά και το 20% ότι δεν έχει. 
Πίνακας 2: Φιλοξενούμενα Παιδιά (01-05-2021 έως 

31-07-
2021).Εκ του 
συνόλου των 

φιλοξενούμενων παιδιών (123), το 62% αφορά παιδιά πρόσφυγες. 
Συγκεκριμένα, την περίοδο αναφοράς φιλοξενούνταν σε ποσοστό 43% 
αγόρια πρόσφυγες κάτω των 12 ετών και σε ποσοστό 57% κορίτσια 
πρόσφυγες έως 18 ετών. Οι μητέρες των παιδιών που φιλοξενούνται 
στους Ξενώνες του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ έχουν την πλήρη 
ευθύνη για τη φροντίδα  των παιδιών τους,  ενώ την ίδια στιγμή τα 
στελέχη των Δομών μέσω της «κοινωνικής υποστήριξης» διευκολύνουν/υποστηρίζουν τις μητέρες να 
εγγράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο, να κλείσουν ραντεβού με ιατρικές υπηρεσίες και να γίνουν ανάλογες 
παραπομπές σε εξειδικευμένα κέντρα για τα παιδιά.  
 
 
 

 
17Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Χωρητικότητα Ξενώνων σε 19 Δομές, 
περίπου 400 θέσεων ασφαλούς στέγασης για τις γυναίκες και τα ανήλικα παιδιά τους 
18Σημείωση: Γυναίκες πρόσφυγες, μετανάστριες, γυναίκες ΑμεΑ, τοξικοεξαρτημένες, μακροχρόνια άνεργες, μονογονείς κ.α..  
19Σημείωση: Η εικόνα επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες όπως οι χωρητικότητα των 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. 

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ 

ΞΕΝΩΝΕΣ ΤΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ -Χρονική 

Περίοδος: 01-05-

2021 έως 31-07-

2021

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΑ 

%

ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚ 

ΤΩΝ 

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ

%

Αττική 53 23.00% 27 21.60%

Πάτρα 13 5,6% 9 7%

Ιωάννινα 17 8.00% 14 11%

Λάρισα 20 9.00% 6 4.80%

Αγρίνιο 11 5% 0 0.00%

Τρίπολη 7 3% 5 4.00%

Ηράκλειο Κρήτης 5 2% 0 0.00%

Χανιά 8 4% 0 0%

Μυτιλήνη 9 4.20% 7 5.60%

Βόλο 19 9.00% 19 15.20%

Θεσσαλονίκη 26 12.20% 18 14.40%

Κοζάνη 15 7.00% 12 9.60%

Κομοτηνή 8 3.70% 3 2.40%

Λαμία 6 2.80% 5 4.00%

Ρόδο 15 7% 0 0%

Σύνολα 232 100.00% 125 100.00%

Φιλοξενούμενα 

Παιδιά 

Σύνολο 

Φιλοξενίας- 

Παιδιά

 Φιλοξενούμενα 

Παιδιά 

Πρόσφυγες εκ 

του Συνόλου 

Αγόρια (<12 ετών) 52 33

Κορίτσια (<18 ετών) 71 43

Σύνολα 123 76
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Γράφημα 3: Ηλικιακές ομάδες φιλοξενούμενων 
γυναικών (01-05-2021 έως 31-07-2021). 
Αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες των 
φιλοξενούμενων γυναικών την περίοδο 
αναφοράς, με ποσοστό 37% εκ του συνόλου είναι 
γυναίκες ηλικίας μεταξύ 26-35 και με το 27% 
μεταξύ 36-45 ετών. Ακολουθούν με ποσοστό 22% 
τα νεαρά κορίτσια έως 25 ετών, με 6% η ηλικιακή 
ομάδα 46-55 ετών. Το 4 % αφορά γυναίκες 56-60 
ετών καθώς και το 6% εκ του συνόλου αφορά 
γυναίκες φιλοξενούμενες άνω των 60 ετών. 
Γράφημα 4: Επίπεδο εκπαίδευσης 
φιλοξενούμενων γυναικών (01-05-2021 έως 31-

07-2021). Ενδεικτικά, κατά την περίοδο 
αναφοράς με το μεγαλύτερο ποσοστό εκ 
του συνόλου των φιλοξενούμενων 
γυναικών φαίνεται να έχουν 
ολοκληρώσει την υποχρεωτική και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά 20% 
και το δημοτικό κατά 15%. Ακολουθούν 
με ποσοστό 13%  οι φιλοξενούμενες που 
είναι αναλφάβητες, και σε ποσοστό 11% 

να έχουν ολοκληρώσει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Με 
μικρότερο ποσοστό της τάξης του 3% εμφανίζονται οι φιλοξενούμενες 
που έχουν τεχνολογική εκπαίδευση. Τέλος το 11% εκ των 
φιλοξενούμενων γυναικών δεν έδωσε αυτά τα στοιχεία. Γράφημα 5 : 
Κατάσταση απασχόλησης φιλοξενούμενων γυναικών (01-05-2021 
έως 31-07-2021). Την περίοδο αναφοράς οι φιλοξενούμενες γυναίκες  
σε συντριπτικό ποσοστό 83% ανέφεραν ότι είναι άνεργες, ενώ μόνο 
το3% είναι εργαζόμενες και το  1% συνταξιούχες. Οι φιλοξενούμενες 
γυναίκες μπορούν να λάβουν εργασιακή συμβουλευτική στους 
Ξενώνες Φιλοξενίας αλλά και να παραπεμφθούν σε αρμόδιους 

φορείς20. 

 
20Πρόγραμμα για την ένταξη των άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στο βελτιωμένο πρόγραμμα 

απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων του ΟΑΕΔ: https://www.oaed.gr/entaxe-ton-anergon-gynaikon-thymaton-emphyles-kai-
endooikogeneiakes-bias-sto-beltiomeno-programma-apascholeses-eupathon-koinonikon-omadon-tou-oa-1 

 

https://www.oaed.gr/entaxe-ton-anergon-gynaikon-thymaton-emphyles-kai-endooikogeneiakes-bias-sto-beltiomeno-programma-apascholeses-eupathon-koinonikon-omadon-tou-oa-1
https://www.oaed.gr/entaxe-ton-anergon-gynaikon-thymaton-emphyles-kai-endooikogeneiakes-bias-sto-beltiomeno-programma-apascholeses-eupathon-koinonikon-omadon-tou-oa-1
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Γράφημα 6: Είδος βίας που καταγγέλλεται από φιλοξενούμενες 
γυναίκες (01-05-2021 έως 31-07-2021). Το επικρατέστερο είδος 
βίας και για τους τρεις μήνες αναφοράς στους Ξενώνες 
φιλοξενίας είναι η ενδοοικογενειακή βία με ποσοστό 77% από το 
σύνολο των καταγεγραμμένων μορφών βίας. Ακολουθούν με 
μειωμένο ποσοστό 8% τα περιστατικά βιασμών, η σεξουαλική 
παρενόχληση  με 4% και σε ποσοστό 2% το trafficking. Γράφημα 
7: Σχέση επιζήσασας-δράστη (01-05-2021 έως 31-07-2021). Τα 
στατιστικά δεδομένα αναδεικνύουν και στους Ξενώνες 

Φιλοξενίας για την περίοδο αναφοράς ότι η 
σχέση των φιλοξενούμενων γυναικών με τον 
δράστη είναι κυρίως συζυγική (νυν/πρώην) 
κατά 53%, καθώς και συντροφική 
(νυν/πρώην) σε ποσοστό 22%, ενώ το 8% εκ 
του συνόλου των γυναικών φιλοξενούμενων 
κατήγγειλαν ότι ο δράστης είναι κάποιο άλλο 
μέλος της οικογένειας. Γράφημα 8: Αιτήματα 
από γυναίκες φιλοξενούμενες (01-05-2021 
έως 31-07-2021).Τα κύρια αιτήματα που 

αποτυπώθηκαν στους Ξενώνες Φιλοξενίας ανά την επικράτεια και για τους τρεις μήνες αναφοράς ήταν η 
συνεχιζόμενη φιλοξενία των γυναικών 
και των παιδιών τους, η οποία 
αναζητήθηκε σε ποσοστό 28%. 
Ακολουθεί με ποσοστό 21% η 
κοινωνική στήριξη των γυναικών και η 
ψυχολογική υποστήριξή τους σε 
ποσοστό 18%. Σημαντικό ποσοστό από 
το σύνολο αντιστοιχεί στα αιτήματα για 
νομική στήριξη και νομική βοήθεια 
κατά 8% εκάστη, και η χρήσιμη 
πληροφόρηση και ενημέρωση των 
γυναικών σε ποσοστό 7%. 
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Αναφορικά με τα προσωρινά καταλύματα ασφαλούς διαμονής που σύστησε εκτάκτως η ΓΓΔΟΠΙΦ τον 

Απρίλιο 2020 ανά την Ελλάδα.  

 

Για τον μήνα Μάιο προσφέρθηκε σε  4 γυναίκες με τα παιδιά τους φιλοξενία σε Αθήνα Μυτιλήνη  και 
Θεσσαλονίκη.  Από τις 4 γυναίκες, η μία ήταν έγκυος έξι μηνών και παραπέμφθηκε από τη Γραμμή 15900, δύο 
από Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και μία από το ΚΥΤ στη Μυτιλήνη. Δύο από τις γυναίκες ήταν 
Ιρακινής καταγωγής, μία ήταν Ελληνίδα και μία από την Αλβανία. Οι τρεις από αυτές αποχώρησαν  προς δικό 
τους ασφαλή προορισμό ενώ η μία διαμένει σε Ξενώνα των Δομών του Δικτύου. Όλες  συνεχίζουν να είναι 
συμβουλευόμενες των Κέντρων της ΓΓΔΟΠΙΦ. 

Μετά την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας που ελήφθησαν για την μείωση διάδοσης 
του COVID-19, από την 15.05.2021, ημέρα Σάββατο, έληξε η ισχύς του έκτακτου μέτρου της προσωρινής 
φιλοξενίας των γυναικών - επιζησασών ενδοοικογενειακής βίας και των παιδιών τους σε ασφαλείς χώρους 
διαμονής, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής τους σε Ξενώνα του Δικτύου. 

 

Γραμμή Υποστήριξης SOS15900 (ανάλυση δεδομένων που καλύπτει το τρίμηνο Μάιος- Ιούλιος 2021) 

Η Γραμμή SOS 15900 απευθύνεται σε γυναίκες επιζήσασες έμφυλης βίας 
αλλά και σε τρίτα πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν χρήσιμη 
ενημέρωση/πληροφόρηση. Τη Γραμμή στελεχώνουν ψυχολόγοι και 
κοινωνικοί/ές επιστήμονες που παρέχουν άμεση βοήθεια σε έκτακτα και 
επείγοντα περιστατικά βίας. Οι σύμβουλοι παρέχουν εξειδικευμένες 
υπηρεσίες συμβουλευτικής, επιδεικνύοντας συναισθηματική κατανόηση 
και προσφέροντας ανακούφιση στις γυναίκες. Επιπλέον, κατά την 
διάρκεια της κλήσης οι περισσότερες ωφελούμενες είναι συναισθηματικά 
φορτισμένες και η έμφαση από τις συμβούλους της Γραμμής δίνεται 
κυρίως στην υποστήριξη και την ενημέρωσή τους και έπειτα στην 
συγκέντρωση των δεδομένων. Οι σύμβουλοι τηρούν το απόρρητο της 

συµβουλευτικής κι ενηµερώνουν τη συµβουλευόµενη ότι τηρούνται οι κανόνες της εχεµύθειας. Επίσης, 
ενθαρρύνουν τις γυναίκες να βγουν από την αποµόνωση, να κατανοήσουν ότι δεν είναι µόνες και ότι δεν 
ευθύνονται για τη βία που υφίστανται. Επιπλέον, υπάρχει η 
δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας µέσω της διεύθυνσης: 
sos15900@isotita.gr. Σύμφωνα με τα στοιχεία η πλειοψηφία 
των ατόμων που επικοινωνούν με τα στελέχη της Γραμμής 
μέσω email είναι γυναίκες ωφελούμενες. Συγκεκριμένα, την 
περίοδο αναφοράς η Γραμμή έλαβε συνολικά 219 email,  εκ 
των οποίων τα περισσότερα αφορούσαν χρήσιμες 
πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες ανταπόκρισης του Δικτύου 
Δομών καθώς και νομική υποστήριξη των γυναικών. Γράφημα 
1: Είδος κλήσης (01-05-2021 έως 31-07-2021). Αναλυτικά, την 
περίοδο αναφοράς καταγράφηκαν συνολικά 2.329 κλήσεις,  εκ 
των οποίων οι 1.666 αφορούσαν «περιστατικά βίας» και οι 370 

mailto:sos15900@isotita.gr
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«χρήσιμη ενημέρωση»21. Από το σύνολο των κλήσεων που καταγράφηκαν από την Γραμμή SOS 15900 που 
αφορούσαν περιστατικά βίας το 70% ήταν γυναίκες ωφελούμενες και το 30% αφορούσε τα τρίτα πρόσωπα. 
Γράφημα 2: Τρίτο Πρόσωπο που καλεί (01-05-2021 έως 31-07-2021). Τα τρίτα πρόσωπα που κάλεσαν την 

Γραμμή Υποστήριξης 15900 και τους τρεις 
μήνες αναφοράς,  είναι σε ποσοστό 21% 
φίλος/-η, ακολουθεί ο/η 
γείτονας/γειτόνισσα σε ποσοστό 17%, ο/η 
γονέας σε ποσοστό 14% από τις συνολικές 
κλήσεις των τρίτων προσώπων, με σχεδόν 
ίδιο ποσοστό 11,5% αδερφός/-η και άλλος/η 
συγγενής, καθώς και το τέκνο της 
επιζήσασας σε ποσοστό 6% από τα σύνολα. 
Από το σύνολο των κλήσεων που 
καταγράφηκαν για τις ωφελούμενες  
γυναίκες την περίοδο αναφοράς, το  89% 
κάλεσαν για 1η φορά την Γραμμή 
Υποστήριξης 15900, το 8 % κάλεσε για 2η 

φορά, ενώ σχεδόν το 1.5% εκ του συνόλου των ωφελούμενων κάλεσαν για 3ηή και 4η φορά. Οι ωφελούμενες  
που κάλεσαν για πρώτη φορά κατά την περίοδο αναφοράς  πληροφορήθηκαν για αυτήν κυρίως από το 
διαδίκτυο κατά 10%, από την τηλεόραση και από γνωστό τους πρόσωπο κατά 6%, από άλλο φορέα κατά 4% ενώ 
μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 73% δεν αποκάλυψε την συγκεκριμένη πληροφορία κατά την διάρκεια της 
κλήσης. Χάρτης 1: Περιφέρειες από τις οποίες προέρχονται οι κλήσεις των ωφελούμενων γυναικών (01-05-
2021 έως 31-07-2021). Οι Περιφέρειες ανά 
την Ελλάδα όπου καταγράφηκαν οι 
περισσότερες κλήσεις από τις ωφελούμενες 
γυναίκες και για τους τρεις μήνες αναφοράς 
ήταν η Αττική σε ποσοστό 39% καθώς και η 
Κεντρική Μακεδονία σε ποσοστό 11%, ενώ 
οι υπόλοιπες κλήσεις κατανέμονται σχεδόν 
με ίδια ποσοστά στις υπόλοιπες 
Περιφέρειες ανά την Ελλάδα. Επιπλέον, το 
ποσοστό των ωφελούμενων γυναικών που 
δεν θέλησαν να αποκαλύψουν την περιοχή 
από την οποία καλούν ήταν 21%. Το 
ποσοστό των ωφελούμενων γυναικών που 
κάλεσαν την Γραμμή Υποστήριξης 15900 και 
ανέφεραν Ελληνική υπηκοότητα και για 
τους τρεις μήνες αναφοράς  ήταν 63%,  
5%ανέφεραν ότι είναι μετανάστριες, ενώ 
καμία γυναίκα πρόσφυγας δεν κάλεσε τη 
Γραμμή SOS 15900  την περίοδο αναφοράς και αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι γυναίκες πρόσφυγες 
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επιζήσασες έμφυλης βίας ή και πολλαπλών διακρίσεων συνήθως παραπέμπονται στα Συμβουλευτικά Κέντρα 
του Δικτύου Δομών από τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις οι οποίες 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό. Τέλος, το 32% εκ του 
συνόλου των ωφελούμενων γυναικών την περίοδο αναφοράς δεν αποκάλυψε τα στοιχεία που αφορούν την 
υπηκοότητα τους. Γράφημα 3: Ηλικιακές ομάδες ωφελούμενων γυναικών (01-05-2021 έως 31-07-

2021).Σχετικά με την ηλικιακή ομάδα των 
ωφελούμενων γυναικών που κάλεσαν την 
Γραμμή την περίοδο αναφοράς, 
παρατηρείται ότι οι γυναίκες μεταξύ 40-54 
χρονών αποτελούν το μεγαλύτερο 
ποσοστό23% από το σύνολο των κλήσεων 
που αφορούν περιστατικά βίας. Ακολουθεί 
η ηλικιακή ομάδα μεταξύ 25-39 χρονών με 
17%, το 8% αφορά γυναίκες μεταξύ 55-64 
ετών, με ίδιο πόστο 6% είναι γυναίκες >65 
ετών και  νεαρά κορίτσια έως 24 ετών, ενώ 
το 40% από τα σύνολα των ωφελούμενων 
δεν αποκάλυψαν στοιχεία που αφορούν 
την ηλικία τους κατά την διάρκεια της 
κλήσης. Γράφημα 4: Εργασιακή κατάσταση 
ωφελούμενων γυναικών (01-05-2021 έως 

31-07-2021). Αναφορικά με την εργασιακή κατάσταση των ωφελούμενων γυναικών που κάλεσαν την Γραμμή 
Υποστήριξης 15900 και τους τρεις μήνες αναφοράς το 26% 
δήλωσε ότι εργάζεται, το 15% ανέφερε ότι είναι άνεργες, το 
11% ανενεργές και σε μεγάλο ποσοστό 48% δεν αποκάλυψε 
αυτά τα στοιχεία. Σχετικά με την εκπαιδευτική κατάσταση των 
ωφελούμενων, οι περισσότερες γυναίκες σε ποσοστό 88% δεν 
έδωσαν αυτά τα στοιχεία, το 7% εκ του συνόλου δήλωσε ότι 
είναι απόφοιτες ΑΕΙ/ΤΕΙ και με ίδιο ποσοστό  το 1% ανέφερε 

ότι έχει 
ολοκληρώσει 

την 
πρωτοβάθμια, 

ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Γράφημα 5: Είδος βίας που καταγγέλλεται από τις 
ωφελούμενες γυναίκες (01-05-2021 έως 31-07-2021). Επιπλέον, 
η ενδοοικογενειακή βία συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο 
ποσοστό της τάξεως του88% από όλα τα είδη βίας που 
καταγράφηκαν στην Γραμμή Υποστήριξης 15900 και τους τρεις 
μήνες αναφοράς. Οι κύριες μορφές βίας στα πλαίσια της 
ενδοοικογενειακής βίας ήταν 35% η ψυχολογική βία, 31% λεκτική 
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βία, 27% περιστατικά σωματικής βίας, 5% οικονομική βία και 3% η σεξουαλική βία στο πλαίσιο της 
συντροφικής/συζυγικής βίας. Από το σύνολο των γυναικών που κατήγγειλαν ενδοοικογενειακή βία την περίοδο 
αναφοράς το 56% δήλωσε ότι έχει παιδιά, το 15% ότι δεν έχει και το 28% εκ του συνόλου των γυναικών  δεν 
θέλησε να κάνει αναφορά σε αυτό. Επίσης εκ του συνόλου των ευάλωτων ωφελούμενων γυναικών με ίδιο 
ποσοστό το 1% δήλωσε ότι είναι έγκυες, μονογονέας με ανήλικο παιδί (κάτω των 16 ετών) καθώς και γυναίκες 
με αναπηρία, ενώ το 10% ανέφερε ότι έχει χρόνια προβλήματα υγείας. Γράφημα 6: Σχέση επιζήσασας-
δράστηόπως αυτή καταγράφηκε στις 
κλήσεις των ωφελούμενων γυναικών(01-
05-2021 έως 31-07-2021). Αναφορικά με τη 
σχέση επιζήσασας-δράστη την περίοδο 
αναφοράς για τις ωφελούμενες γυναίκες  
που κάλεσαν την Γραμμή και ανέφεραν 
περιστατικό βίας, ο σύζυγος ήταν ο δράστης 
στο 47% των περιπτώσεων. Ακολουθεί με 
στατιστική διαφορά ο σύντροφος με 
ποσοστό 11%, ο πρώην σύντροφος, ο πρώην 
σύζυγός και το τέκνο με ίδιο ποσοστό 
5%,οπατέρας σε ποσοστό 4% , ο αδερφός σε 
ποσοστό 3% και το άλλο μέλος της 
οικογένειας σε ποσοστό 8%. Γράφημα 7: 
Αιτήματα από ωφελούμενες γυναίκες (01-

05-2021 έως 31-07-2021). Τα κύρια 
αιτήματα των κλήσεων για τις ωφελούμενες 
γυναίκες και για τους τρεις μήνες αναφοράς 
ήταν η ψυχοκοινωνική τους στήριξη από το 
εξειδικευμένο προσωπικό της Γραμμής 
Υποστήριξης 15900 και η οποία 
αναζητήθηκε σε ποσοστό 40%,ακολουθεί η 
νομική συμβουλευτική με ποσοστό 36%, 
ενώ σημαντικός αριθμός αντιστοιχεί και στα 
αιτήματα νομικής βοήθειας και φιλοξενίας 
των γυναικών και των ανήλικών παιδιών 
τους.  
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Προτεραιότητες ΓΓΔΟΠΙΦ  

Το προσεχές διάστημα αναμένεται η ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του νέου ΕΣΔΙΦ 2021-2025 και 
στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΔΟΠΙΦ αναμένεται να συγκεντρώσει και αξιολογήσει όλες τις προτάσεις που κατατέθηκαν 
ατομικά, από φορείς, γυναικείες και φεμινιστικές οργανώσεις καθώς και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών με γνώμονα τη βελτιστοποίηση του. Παράλληλα, αναμένεται η εφαρμογή του νέου ν. 4808/2021 
αναφορικά με την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας με τη δημιουργία νέων 
εργαλείων και διαδικασιών και τη συνεργασία συναρμόδιων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιοποιηθεί και 
εμπλουτιστεί και η πλατφόρμα metoogreece στην οποία παρέχονται πληροφορίες καθώς και οι τηλεφωνικές 
γραμμές στις οποίες μπορεί να γίνει αναφορά ή καταγγελία περιστατικού σεξουαλικής παρενόχλησης, 
κακοποίησης ή εξουσιαστικής βίας. Τέλος, αναμένεται η αποστολή του ερωτηματολογίου της Επιτροπής 
Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων της GREVIO για την πρώτη αξιολόγηση της χώρας αναφορικά με την εφαρμογή 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την 
ενδοοικογενειακή βία (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης).  

 

 

 

 

 


