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Το παρόν ενημερωτικό δελτίο αποτελεί την τέταρτη 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 του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ) καθώς και σε δεδομένα από την 24/7 Γραμμή Υποστήριξης SOS 159002, και 

καλύπτει το τρίμηνο Φεβρουάριος- Απρίλιος 2021.  

 

 Η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα της γυναίκας από τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) το 1977. Έως τότε είχαν προηγηθεί πλήθος αγώνων για την κατάκτηση δικαιωμάτων 
από τις γυναίκες ανά τον κόσμο. Τα Ηνωμένα Έθνη έθεσαν για πρώτη φορά την Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας στο Διεθνές Γυναικείο Έτος του 1975 και το 1977 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε 
τα κράτη μέλη να ανακηρύξουν την 8η Μαρτίου ως Ημέρα του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των γυναικών και την 
Παγκόσμια Ειρήνη. Φέτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιέρωσε την Ημέρα της Γυναίκας στον παγκόσμιο 

αγώνα των γυναικών κατά της κρίσης του COVID-19, ενώ η Επιτροπή για τα 
δικαιώματα των γυναικών και ισότητας των φύλων (FEMM) τίμησε την Ημέρα 
διοργανώνοντας διακοινοβουλευτική συνεδρίαση με τίτλο: «Είμαστε δυνατές: 
οι γυναίκες πρώτες στη γραμμή του αγώνα κατά του COVID-19»3. Στο πλαίσιο 
της εν λόγω συνεδρίασης, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν αφιέρωσε την Ημέρα σε όσες γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή, στις εργαζόμενες στον τομέα της υγείας, στις πωλήτριες που κρατούν 
ανοικτά τα σουπερμάρκετ, στις μητέρες που φροντίζουν τα παιδιά τους κατά 
την εργασία τους από το σπίτι και σε όσες έχασαν τη δουλειά τους. Η Πρόεδρος 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επικεντρώθηκε στις 
επιπτώσεις αυτής της πανδημίας σε διάφορες ευάλωτες ομάδες γυναικών 
όπως οι ανύπαντρες μητέρες, οι μετανάστριες, οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι 
γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας υπό απαγόρευση4.   
Στις 30 Μαρτίου, το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum δημοσιοποίησε την 15η κατά 

 
1 Η 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. 
2 Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ: http://womensos.gr/15900-24ori-tilefoniki-grammi/ 
3 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2021). Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: οι γυναίκες πρώτες στη γραμμή του αγώνα κατά    του COVID-19. 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/pagkosmia-imera-tis-gunaikas-2021/20210218STO98125/pagkosmia-
imera-tis-gunaikas-2021-oi-gunaikes-ston-agona-kata-tou-covid-19  
4 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επικαιρότητα. (2021). Δελτίο Τύπου. Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Η διάσταση του φύλου στα σχέδια της 
ανάκαμψης: https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210226IPR98811/pagkosmia-imera-gunaikas-2021-i-diastasi-
fulou-sta-schedia-anakampsis     

http://womensos.gr/15900-24ori-tilefoniki-grammi/
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/pagkosmia-imera-tis-gunaikas-2021/20210218STO98125/pagkosmia-imera-tis-gunaikas-2021-oi-gunaikes-ston-agona-kata-tou-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/pagkosmia-imera-tis-gunaikas-2021/20210218STO98125/pagkosmia-imera-tis-gunaikas-2021-oi-gunaikes-ston-agona-kata-tou-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210226IPR98811/pagkosmia-imera-gunaikas-2021-i-diastasi-fulou-sta-schedia-anakampsis
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210226IPR98811/pagkosmia-imera-gunaikas-2021-i-diastasi-fulou-sta-schedia-anakampsis
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σειρά έκθεση για το χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στον πλανήτη5. Η Έκθεση αποτυπώνει τα 
αποτελέσματα της εξέτασης 156 χωρών σε τέσσερις τομείς: οικονομία, εκπαίδευση, πολιτική και υγεία. Αξίζει 
να σημειωθεί, μεταξύ άλλων, ότι η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε τις έμφυλες ανισότητες ιδιαίτερα στον 
επαγγελματικό τομέα, καθώς οι γυναίκες απώλεσαν τη θέση εργασίας τους σε ποσοστό 5% έναντι 3,9% των 
ανδρών. Ο οικονομικός τομέας αποτυπώνει έντονα το έμφυλο χάσμα, προκαταλήψεις και στερεότυπα τα 
οποία σε πολλές περιοχές λειτουργούν ακόμα και σήμερα ως τροχοπέδη στην οικονομική δραστηριότητα με 
ίσους όρους για άνδρες και γυναίκες. Ενδεικτικά, στην πρώτη θέση για 12η φορά βρίσκεται η Ισλανδία και 
στην 156η θέση το πρωτοεμφανιζόμενο στην έκδοση του Παγκόσμιου Οικονομικού Forum Αφγανιστάν. Η 
χώρα μας βρίσκεται στην 98η.      
Στις 12 Απριλίου, εκδόθηκε η 2η Έκθεση Αναφοράς της ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σε δράση 
κατά της βίας εναντίον των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (GREVIO6) του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
η οποία αναφέρει πως η εφαρμογή της Σύμβασης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) καθώς και το έργο 
παρακολούθησης της Επιτροπής έχει συγκεντρώσει υποστήριξη και έχει επιφέρει πρόοδο στην καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών μεταξύ των κρατών- μελών7. Ωστόσο, κάποια κράτη μέλη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης συνεχίζουν να εκφράζουν αντιρρήσεις για κάποια σημεία της Σύμβασης. Με αφορμή την έκδοση της 
Έκθεσης και στον απόηχο της αποχώρησης της Τουρκίας από τη Σύμβαση στις 20 Μαρτίου, η Marceline Naudi, 
Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε σε δήλωσή της ότι οι στόχοι της Σύμβασης είναι σαφείς και απλοί, είναι μία 
συνθήκη που θέτει μία πλήρη δέσμη υποχρεώσεων των κρατών μερών για την προστασία των γυναικών από 
την έμφυλη βία και διασφαλίζει ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν8.   
 
Δήλωση Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για τη Δημογραφική Πολιτική, την 
Οικογένεια και την Ισότητα των Φύλων, κ. Μαρίας Συρεγγέλα: 

«Το 4ο Ενημερωτικό Δελτίο για τις Πολιτικές και Δράσεις της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. για την Πρόληψη και την 
Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, συμπίπτει με την 8η Μαρτίου, την Παγκόσμια Ημέρα για τα 
δικαιώματα των γυναικών.  

Σήμερα, παρά την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους, οι γυναίκες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πολλά 
εμπόδια στο δρόμο τους, αφού εξακολουθούν να αποτελούν στόχο βίας, στερεότυπων, πολλαπλών 
διακρίσεων και ανισοτήτων που βασίζονται στο φύλο. Οφείλουμε λοιπόν, καθημερινά κράτος και πολιτεία, 
συλλογικά και ατομικά, άνδρες και γυναίκες, να αγωνιζόμαστε για την ισότητα και να συνεχίσουμε να 
υποστηρίζουμε, να προωθούμε και να προστατεύουμε τα δικαιώματα των γυναικών. Και αυτό γιατί ο αγώνας 

 
5 World Economic Forum. (2021). Global Gender Gap Report 2021. March 2021. Available at: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf   
6 Η Ομάδα GREVIO είναι ανεξάρτητο όργανο που παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της  βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας από τα κράτη μέρη σε αυτήν και εκδίδει εκθέσεις στις οποίες αξιολογεί τα 
νομοθετικά και άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί για τους σκοπούς αυτούς.  
7 Council of Europe. (2021). Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO). Second 
General Report on GREVIO’s activities. Council of Europe. April 2021. Available at: https://rm.coe.int/grevio-s-second-activity-report-
2021/1680a2165c   
8 Council of Europe. Statement by the President of GREVIO, Marceline Naudi, 12 April 2021. https://rm.coe.int/grevio-president-

statement-12-april-2021/1680a2165b  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
https://rm.coe.int/grevio-s-second-activity-report-2021/1680a2165c
https://rm.coe.int/grevio-s-second-activity-report-2021/1680a2165c
https://rm.coe.int/grevio-president-statement-12-april-2021/1680a2165b
https://rm.coe.int/grevio-president-statement-12-april-2021/1680a2165b
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για τα δικαιώματα των γυναικών είναι αγώνας για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάθε 
άνθρωπος ανεξάρτητα από το φύλο του, πρέπει να είναι σε θέση να ζει με ασφάλεια και αξιοπρέπεια και να 
χαράζει τη ζωή που επιθυμεί. Κάθε γυναίκα και κορίτσι έχει το δικαίωμα να ζει χωρίς βία και φόβο.  

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της  
Γυναίκας, με τη διαδικτυακή εκδήλωση «Ισότητα στην πράξη» ανήμερα 
της 8ηςΜαρτίου. Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε παρουσία του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, 
παρουσιάστηκαν οι πολιτικές, οι δράσεις και οι προτάσεις της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών9. Την εκδήλωση 
μπορείτε να παρακολουθήσετε στο κανάλι της ΓΓΔΟΠΙΦ στο YouTube10.» 

 
Ανάληψη καθηκόντων από τη νέα ΓΓ Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 
κ. Γιάννα Χορμόβα 
 
Η Γενική Γραμματέας κατά την ανάληψη των καθηκόντων της δήλωσε τα ακόλουθα: 
 

«Στις 16 Φεβρουαρίου 2021 ανέλαβα τη θέση της Γενικής Γραμματέως Δημογραφικής 
και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Η ανάληψη των καθηκόντων μου 
εκτός από μεγάλη τιμή είναι και πρόκληση. Η επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των 
φύλων σε κάθε έκφανση της ζωής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, ειδικά την εποχή 
της πανδημίας η οποία όξυνε την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ωστόσο, η 
υλοποίηση ενός πλήρους σχεδίου που περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις για την 
ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις δημόσιες πολιτικές, την ενδυνάμωση των 
γυναικών στην ιδιωτική και τη δημόσια σφαίρα και την αντιμετώπιση όλων των 
μορφών βίας που υφίστανται, σίγουρα θα μας φέρει πιο κοντά στον στόχο.» 
  

Η αποτύπωση των παρακάτω στοιχείων καλύπτει την χρονική περίοδο (Φεβρουάριος- Απρίλιος 2021)  όπου η 
Ελληνική Κυβέρνηση επανάφερε σταδιακά τα μέτρα περιορισμού λόγω της πανδημίας 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. 

Πρωτοβουλίες και Δράσεις της ΓΓΔΟΠΙΦ κατά την περίοδο επαναφοράς των μέτρων περιορισμού λόγω της 
πανδημίας COVID-19 (Φεβρουάριος- Απρίλιος 2021).  

 
9 Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (2021). Διαδικτυακή εκδήλωση «Ισότητα στην 
πράξη- πολιτικές- δράσεις- προτάσεις»: 
https://www.isotita.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%ce%ae-
%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-
%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81/ 
10 Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, Διαδικτυακή εκδήλωση «Ισότητα στην 

πράξη- πολιτικές- δράσεις- προτάσεις»: https://www.youtube.com/watch?v=o_48N8DMo44 

https://www.isotita.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81/
https://www.isotita.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81/
https://www.isotita.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81/
https://www.youtube.com/watch?v=o_48N8DMo44
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Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις: 

• Με αφορμή την 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών, η ΓΓΔΟΠΙΦ, το 
Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των 
Φύλων «Βία-Στοπ» και το  Εργαστήρι Ιατροδικαστικών Επιστημών του Τμήματος 
Ιατρικής του ΔΠΘ συνδιοργάνωσαν Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Σεξουαλική 
Κακοποίηση: Από το τραύμα στην απόδοση δικαιοσύνης». Στόχος της Ημερίδας 
ήταν η παρουσίαση του φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης, από 
βιωματικές εμπειρίες, στην εμπειρία της καταγγελίας, στα πρωτόκολλα 
εξέτασης του θύματος, στη δίκη και τέλος στη θεραπεία του δράστη11. Την 
εκδήλωση χαιρέτησε η Γενική Γραμματέας ΔΟΠΙΦ κα Γιάννα Χορμόβα, ενώ ως 
ομιλήτρια συμμετείχε η κα Κατερίνα Κωστάκη από το Συμβουλευτικό Κέντρο ΓΓΔΟΠΙΦ Αθηνών, που 
παρουσίασε τη θεματική : «Το τραύμα της σεξουαλικής κακοποίησης/ Βιωματικά περιστατικά».  

• Στις 19 Μαρτίου το #metoogreece κυκλοφόρησε από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία σε 10 αυτοκόλλητα 
γραμματόσημα. Η ειδική έκδοση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη 
ΓΓΔΟΠΙΦ με αφορμή  την πρόσφατη ανάπτυξη του κινήματος #metoo στην 
χώρα μας που οδήγησε στη δημιουργία σχετικής διαδικτυακής πύλης από 
την Πολιτεία για τη συλλογή πληροφοριών και καταγγελιών για ζητήματα 
σεξουαλικής παρενόχλησης, κακοποίησης και εξουσιαστικής βίας καθώς και 
για το συντονισμό δράσεων για την καταπολέμησή τους12. 

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω οι Δράσεις του Δικτύου Υποστηρικτικών Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ ανά την 
Ελλάδα με αφορμή την 8η Μαρτίου -Παγκόσμια ημέρα γυναίκας:  

 

• Διαδικτυακή έκθεση έργων ζωγραφικής με θέμα   «Γυναίκα», γυναικών και 
κοριτσιών που διαμένουν στο Κέντρο Ανοικτής 
φιλοξενίας Προσφύγων Θήβας, ΚΑΦΠ Θήβας και 
συμμετέχουν σε εικαστικά εργαστήρια με την 
συνδρομή της οργάνωσης Solidarity Now. 
Παράχθηκαν και αναρτήθηκαν 18 έργα 
ζωγραφικής στο blog του Συμβουλευτικού 
Κέντρου Θήβας. 13 

• Δράση με τίτλο «Γυναικεία υπόθεση» του Δήμου Καβάλας και του 
Συμβουλευτικού Κέντρο Γυναικών, με φωτογραφίες  γυναικών που εργάζονται και 

 
11 Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων “Βία-Στοπ", Διαδικτυακή Ημερίδα 
«Σεξουαλική Κακοποίηση: Από το τραύμα στην απόδοση δικαιοσύνης”: http://www.viastop.gr/index.php/2-uncategorised/177-
diadiktyaki-imerida-seksoualiki-kakopoiisi-apo-to-trayma-stin-apodosi-dikaiosynis  
12 Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. (2021). Δελτίο Τύπου: Τα ΕΛΤΑ 
υποστηρίζουν το #metoogreece. https://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2021/03/DT-Ta-Elta-yposthrizoun-to-metoogreece.pdf  
13 Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Θηβαίων, Έκθεση ζωγραφικής με θέμα «Γυναίκα», 

http://sumvouleutikothivas.blogspot.com/ 

http://www.viastop.gr/index.php/2-uncategorised/177-diadiktyaki-imerida-seksoualiki-kakopoiisi-apo-to-trayma-stin-apodosi-dikaiosynis
http://www.viastop.gr/index.php/2-uncategorised/177-diadiktyaki-imerida-seksoualiki-kakopoiisi-apo-to-trayma-stin-apodosi-dikaiosynis
https://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2021/03/DT-Ta-Elta-yposthrizoun-to-metoogreece.pdf
http://sumvouleutikothivas.blogspot.com/
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δραστηριοποιούνται στη πόλη της Καβάλας, εργαζόμενες σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, σε θέσεις 
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στη μάχη κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, σε θέσεις ευθύνης, σε 
θέσεις προσφοράς κ.α. Οι φωτογραφίες  πλαισιώθηκαν από φράσεις των γυναικών δηλωτικές του τι 
σημαίνει για εκείνες να είναι γυναίκες και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο,  μέσω της ιστοσελίδας του 
Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών και του Δήμου Καβάλας14.   

• Δράση στήριξης του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Καβάλας 
υλοποίησαν η γκαλερί MANTILITY και η Μεταξουργία ΤΣΙΑΚΙΡΗ. 
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ενός σχεδίου δράσεων για τη γυναίκα με τίτλο 
«woMANTILITY», δημιουργήθηκε ένα νέο μεταξωτό μαντίλι αφιερωμένο στο 
μισό του κόσμου. Το μαντίλι έχει τίτλο «Η Άνθρωπος», με αναφορά στο 
ομώνυμο ποίημα της ποιήτριας Ζωής Καρέλλη ενώ παράλληλα εκτυπώθηκαν 
συλλεκτικές αφίσες με τρία έργα της εικονογράφου «Rima Lyma».     

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας στις 6 και 7 Μαρτίου πραγματοποίησε 
διήμερο διαδικτυακό πρόγραμμα επιμόρφωσης για νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 
επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά, ηλικίας 5-7 ετών, με θέμα: «Προσεγγίσεις θεμάτων ισότητας 
των φύλων στην πρώτη σχολική ηλικία. 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Καρδίτσας συνέχισε τις  δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το 
φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών και τις υπηρεσίες που προσφέρει σε μαθητές Ά Λυκείου του 1ου 
ΕΠΑΛ Καρδίτσας, σε διαδικτυακή εκδήλωση που έλαβε χώρα ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας της 
γυναίκας. Ενώ στις 17 Μαρτίου, το Συμβουλευτικό Κέντρο πραγματοποίησε διαδικτυακή ενημερωτική 
συνεδρία με ωφελούμενους-αναγνωρισμένους πρόσφυγες το προγράμματος Helios 
του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), αναφορικά με το νομικό πλαίσιο 
που ισχύει στην Ελλάδα.   

• Στις 8 Μαρτίου, το επιστημονικό προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου 
Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας συμμετείχε σε διαδικτυακή εκδήλωση 
του Γενικού Λυκείου Πλατέος- Κορυφής με θέμα: «Η κακοποίηση της γυναίκας στη 
σύγχρονη κοινωνία», ενημερώνοντας 170 μαθητές και μαθήτριες σχετικά με τη 
γυναικεία κακοποίηση, την ψυχοπαθολογία θυτών και θυμάτων, καθώς και το 
νομικό πλαίσιο προστασίας. 

• Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Σερρών σε συνεργασία με την ΜΚΟ 
Praksis Greece στις Σέρρες, παραχώρησαν ατομικές συνεντεύξεις στις εθελόντριες της οργάνωσης 
αναφορικά με τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών, ενημερώνοντας παράλληλα για την ύπαρξη και 
συμβολή του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών στις Σέρρες. 

• Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Καστοριάς σε συνεργασία με 8 γυναίκες από το δημοτικό 
συμβούλιο του δήμου,  μοίρασαν έξω από τον χώρο του δημαρχείου 300 μάσκες για τον Covid-19 που 
τυπώθηκαν έπειτα από πρωτοβουλία των στελεχών του κέντρου και αναγράφουν το μήνυμα «δεν είσαι 
μόνη» καθώς και τα στοιχεία του Συμβουλευτικού Κέντρου. 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου συμμετείχε σε διαδικτυακή Διημερίδα που διοργάνωσε η European 
Law Students’ Association (ELSA) Athens στις 6 και 7 Μαρτίου που αφορούσε στην προσέγγιση του 
φαινομένου της έμφυλης βίας ως προς τις νομικές του προεκτάσεις. Συγκεκριμένα, η νομικός του 

 
14 Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Καβάλας, «Γυναικεία Υπόθεση», https://www.womansday.gr/  

https://www.womansday.gr/
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Συμβουλευτικού Κέντρου Ηρακλείου κα  Έλενα Κονιδάκη συμμετείχε με την εισήγηση: «Ενδοοικογενειακή 
βία: Νομοθετικό Πλαίσιο και νομολογική προσέγγιση, Αντιμετώπιση του φαινομένου».    

• Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω ολοκλήρωσε τη δράση 
ευαισθητοποίησης με τίτλο «ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΑΣ».  Η δράση αυτή στηρίχτηκε στη 
δημιουργία  και προβολή από τα τοπικά Μ.Μ.Ε τριών σποτ μικρού μήκους με συμμετοχή 
παιδιών και ενηλίκων15. Η πλοκή τους αφορούσε στην διαδραμάτιση συμπεριφορών 
έμφυλης βίας σε τρεις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Ο επιδιωκόμενος σκοπός ήταν η 
πρόκληση προβληματισμού σχετικά με την προοδευτική εσωτερίκευση φαινομενικά 
αθώων και μη συμπεριφορών που «εκπαιδεύουν» τα δύο φύλα στην αναπαραγωγή και 
την ανοχή του φαινομένου. 

• Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Κεφαλονιάς, θέλοντας να περάσουν το 
δικό τους μήνυμα για την Ημέρα της Γυναίκας, δημιούργησαν ραδιοφωνικό σποτ που μεταδιδόταν όλο το 
μήνα Μάρτιο από τους ραδιοφωνικούς τοπικούς σταθμούς της Κεφαλονιάς, ενθαρρύνοντας όλες τις 
γυναίκες  που υφίστανται έμφυλη βία ή/και πολλαπλές διακρίσεις να σπάσουν τη σιωπή τους και να 
απευθυνθούν στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς, ώστε να λάβουν δωρεάν και εχέμυθα 
εξειδικευμένες υπηρεσίες.   

• Ο Δήμος Κοζάνης και ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, με Δελτίο Τύπου που 
δημοσιεύτηκε στις 9 Μαρτίου στήριξε την καμπάνια «Μένουμε Σπίτι, αλλά δεν Μένουμε Σιωπηλές» της 
ΓΓΔΟΠΙΦ, στέλνοντας το μήνυμα για μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή βίας. Το Δελτίο έκανε αναφορά και 
στην 1η Ετήσια Έκθεση για τη Βία κατά των Γυναικών της Γενικής Γραμματείας και ενημέρωνε το κοινό για 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου στις γυναίκες που υφίστανται βία.  

• Με Δελτίο Τύπου υπό τον τίτλο: «8 Μάρτιου 2021- Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: 
Με μόνη πανδημία…αυτή της ισότητας της κοινωνίας», ο Δήμος Ρόδου κάλεσε να 
ενωθούν οι «ηλεκτρονικές» φωνές όλων κοινοποιώντας μηνύματα για την Ημέρα 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης16.   

• Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Άρτας δημιούργησε 
ένα βίντεο για όλες τις γυναίκες με τίτλο: «Ισότητες- Ανισότητες», με στόχο την 
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Η δράση περιελάμβανε μαρτυρίες 
γυναικών από διάφορους επαγγελματικούς χώρους, σχετικές με θέματα ισότητας ή 
με τους πολλαπλούς ρόλους που καλούνται να διαχειριστούν ως γυναίκες17.     

• Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Κομοτηνής, ανήμερα της Παγκόσμιας 
Ημέρας πραγματοποίησε ραδιοφωνική εκπομπή με τον ψυχολόγο του ξενώνα στο σταθμό της 
Μητρόπολης Κομοτηνής με θέμα «Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας - Παγκόσμιες Στάσεις απέναντι στην 
Ισότητα των δύο φύλων».  

 
15 Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω, «Μαθήματα βίας»: https://www.youtube.com/watch?v=zP-
dP2PgL7Q  
16 Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. (2021). Δελτίο Τύπου: 
https://www.facebook.com/koinonikipolitikidimourodou/ 
17 Δήμος Αρταίων (2021), Δήμος Αρταίων: Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Αρταίων 2021. Ανακτήθηκε από: 

http://www.arta.gr/2021/03/08/%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-
%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-
%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84/   

https://www.youtube.com/watch?v=zP-dP2PgL7Q
https://www.youtube.com/watch?v=zP-dP2PgL7Q
https://www.facebook.com/koinonikipolitikidimourodou/
http://www.arta.gr/2021/03/08/%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84/
http://www.arta.gr/2021/03/08/%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84/
http://www.arta.gr/2021/03/08/%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84/


 

 
Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο #4: Πολιτικές και Δράσεις της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της 
Βίας κατά των Γυναικών σε Συνθήκες Επαναφοράς των Μέτρων Περιορισμού της Πανδημίας COVID-19. Ανάλυση 
Στατιστικών Στοιχείων του Δικτύου Δομών και της Γραμμής SOS 15900 της ΓΓΔΟΠΙΦ Φεβρουάριος- Απρίλιος 2021 
 

7 
 

• Ο Δήμος Αθηναίων μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης δημιούργησε ένα σποτ με τη 
συμμετοχή στελεχών του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών 
τους για τη δημιουργία του πρώτου Συμβουλευτικού Κέντρου γυναικών στην Αθήνα, 
που κυκλοφόρησε ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας18.   

• Στις 8 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε ομιλία της Ψυχολόγου του Συμβουλευτικού 
Κέντρου Πειραιά, Βασιλικής Ξηρού, στη διαδικτυακή  ημερίδα με τίτλο: «ΟΨΕΙΣ  ΤΗΣ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΈΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ», που διοργανώθηκε από  την Τοπική 
Ομάδα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (ΤΟΠΨΥ) του Δήμου Νέας  Σμύρνης19.   

• Στις 5 Μαρτίου τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Κέρκυρας συμμετείχαν σε 
διαδικτυακή εκδήλωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: «Βάζουμε τέλος στον εκφοβισμό και τη 
βία. Στηρίζουμε τα θύματα παντού». Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των  φορέων  και αποτελούνταν από την παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
του Συμβουλευτικού Κέντρου, με στόχο την ανάδειξη του πλαισίου λειτουργίας και των καλών πρακτικών 
δικτυώσεων με τοπικούς φορείς και δράσεων στη τοπική κοινωνία της Κέρκυρας.  
 
 

Άλλες σημαντικές δράσεις της ΓΓ Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων  

• Στην τροποποίηση του προγράμματος Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) προχώρησε ο ΟΑΕΔ μετά από 
συνεργασία με τη ΓΓΔΟΠΙΦ, προκειμένου να στηρίξει τις άνεργες γυναίκες θύματα έμφυλης και 
ενδοοικογενειακής βίας. Μέσω του προγράμματος αυτού, επιχορηγείται για 12-24 μήνες το 90% του 
συνολικού κόστους (μισθολογικού και μη μισθολογικού) έως 800 € μηνιαίως για θέση πλήρους 
απασχόλησης και έως 400 € για θέση μερικής απασχόλησης, για την πρόσληψη ανέργων από ιδιωτικές και 
δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, καθώς και από 
επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τη ΓΓΟΔΠΙΦ, ο ΟΑΕΔ 
αποφάσισε να εντάξει για πρώτη φορά τις άνεργες γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας,  
από τον Μάρτιο 2021. Το πρόγραμμα είναι ακόμη ανοιχτό για αιτήσεις και υπάρχει ενδιαφέρον από τις 
εξυπηρετούμενες των δομών του δικτύου της ΓΓΔΟΠΙΦ. 

 

• H ΓΓΔΟΠΙΦ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και με βάση τα οριζόμενα  στην υπ' αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.10002 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/ 768) απόφαση, παρέλαβε και διέθεσε δωρεάν, τεστ ανίχνευσης κορονοιού 
τόσο για τα στελέχη όσο και για τις φιλοξενούμενες των Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του 
δικτύου της ΓΓΔΟΠΙΦ. Έκτοτε παρακολουθεί και καταγράφει την  μηνιαία πορεία των τεστ ανά δομή ώστε 
να καλύψει  τις  ανάγκες με διάθεση επιπλέον  τεμαχίων. 

 
 

 

 
18 Δήμος Αθηναίων Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (2021), Δημιουργείται το πρώτο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στην Αθήνα: 
https://www.facebook.com/659456640829622/posts/3822359487872639/        
19 Δήμος Νέας Σμύρνης, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας- Ημερίδα ΤΟΠΨΥ 8-3-2021: https://www.youtube.com/watch?v=cvCmgUrnca8   

https://www.facebook.com/659456640829622/posts/3822359487872639/
https://www.youtube.com/watch?v=cvCmgUrnca8


 

 
Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο #4: Πολιτικές και Δράσεις της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της 
Βίας κατά των Γυναικών σε Συνθήκες Επαναφοράς των Μέτρων Περιορισμού της Πανδημίας COVID-19. Ανάλυση 
Στατιστικών Στοιχείων του Δικτύου Δομών και της Γραμμής SOS 15900 της ΓΓΔΟΠΙΦ Φεβρουάριος- Απρίλιος 2021 
 

8 
 

• Συμβουλευτικά Κέντρα (ανάλυση δεδομένων20 καλύπτοντας το τρίμηνο Φεβρουάριος - Απρίλιος  2021) 
  
Είναι ενδεικτικό ότι την περίοδο αναφοράς, υποστηρίχθηκαν από τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου της 

ΓΓΔΟΠΙΦ ανά την Ελλάδα συνολικά 1,212 γυναίκες 
επιζήσασες βίας και πολλαπλών διακρίσεων που 
έλαβαν συμβουλευτική και τρίτα πρόσωπα που έλαβαν 

κυρίως χρήσιμη ενημέρωση (π.χ η μητέρα, η ενήλικη κόρη της επιζήσασας κ.α.). Η έμφυλη βία κατά των 
γυναικών και για τους τρεις μήνες αναφοράς υπερισχύει σε 
καταγραφές με ποσοστό 88% συγκριτικά με τα περιστατικά 
πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες21 σε ποσοστό  
12%22. 
Κατά την περίοδο αναφοράς, βασική πηγή ενημέρωσης των 
εξυπηρετούμενων γυναικών και τρίτων προσώπων για τις 
εξειδικευμένες υπηρεσίες των Συμβουλευτικών Κέντρων του 
Δικτύου ήταν σε ποσοστό 31% άλλος φορέας, σε ποσοστό 22% η 
Γραμμή Υποστήριξης  SOS 15900, ενώ το 11% ενημερώθηκε από το 
διαδίκτυο, το 10% ενημερώθηκε από φιλικό/γνωστό πρόσωπο και 
το 6% ενημερώθηκε από άλλη εξυπηρετούμενη. Με ίδιο και πολύ 
μικρότερο ποσοστό από τα σύνολα 1-2% ενημερώθηκε αντίστοιχα 
από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον τύπο και τα έντυπα, ενώ το 
12% δεν έδωσε αυτά τα στοιχεία.  
Πίνακας 1:  
Εξυπηρετούμενες γυναίκες στα Συμβουλευτικά Κέντρα ανά την 
επικράτεια (1.02.2021-30.04.2021).  
Αναλυτικά, και για τους τρεις μήνες αναφοράς το 36% εξ αυτών 
(εξυπηρετούμενες γυναίκες και τρίτα πρόσωπα) εξυπηρετήθηκαν 
στην Αττική (8 Συμβουλευτικά Κέντρα23), την Θεσσαλονίκη σε 
ποσοστό 6%, στο νέο Συμβουλευτικό Κέντρο στη Σαλαμίνα σε 
ποσοστό 4%, την Κρήτη επίσης σε ποσοστό 4%, την Καβάλα και την 
Πάτρα με ίδια ποσοστά 3%,  ενώ το 44% εξυπηρετήθηκε από τα 
υπόλοιπα Συμβουλευτικά Κέντρα τους Δικτύου24.  
 

 
20 Τα 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%).   
21 Σημείωση: Γυναίκες πρόσφυγες, μετανάστριες, γυναίκες ΑμεΑ, τοξικοεξαρτημένες, μακροχρόνια άνεργες, μονογονείς κ.α..  
22Σημείωση: οι μοναδικές περιπτώσεις (εξυπηρετούμενες) στα Συμβουλευτικά Κέντρα μπορεί να αναφέρουν ταυτόχρονα 
περιστατικό/α έμφυλης βίας και περιστατικό διάκρισης/-ων).   
23Σημείωση: ΣΚ Αθήνας (Νίκης), ΣΚ Αθήνας (Πολύκεντρο), ΣΚ Πειραιά, ΣΚ Δ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ΣΚ Δ. Περιστερίου, ΣΚ Δ. Φυλής, 
ΣΚ Δ. Χαλανδρίου, ΣΚ Σταθμού Ελευσίνας.  
24Σημείωση: 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. 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ Βίας Πολλαπλών Σύνολα 

Έντυπα υποδοχής 1,063 149 1,212   

 
Επικράτεια/πόλη 

Σύνολο Ποσοστό 

Αττική 441 36% 

Θεσσαλονίκη 71 6% 

Κρήτη 44 4% 

Καβάλα 39 3% 

Σαλαμίνα 50 4% 

Πάτρα 41 3% 

Λάρισα 21 2% 

Τρίπολη 47 4% 

Σέρρες  25 2% 

Λαμία  25 2% 

Κέρκυρα  22 2% 

Χίο  25 2% 

Μυτιλήνη  14 1% 

Βέροια 22 2% 

Καλαμάτα 26 2% 

Ιωάννινα 34 3% 

Αλεξανδρούπολη 24 2% 

Κομοτηνή 19 2% 

Άλλο  222 18% 

Σύνολα 1212 100% 
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Γράφημα 1: Είδος βίας που καταγγέλλεται από εξυπηρετούμενες 
γυναίκες (1.02.2021-30.04.2021). Το επικρατέστερο είδος έμφυλης 
βίας και για τους τρεις μήνες αναφοράς είναι η ενδοοικογενειακή 
βία με 79% από το σύνολο των καταγεγραμμένων μορφών βίας κατά 
των γυναικών, ενώ ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά 4% η 
σεξουαλική παρενόχληση και 2% περιστατικά που αφορούν  βιασμό.  
Γράφημα 2: Σχέση επιζήσασας-δράστη όπως αυτή δηλώνεται από 
τις εξυπηρετούμενες 
γυναίκες (1.02.2021-
30.04.2021).Τα 

στατιστικά δεδομένα αναδεικνύουν και για τους τρεις μήνες 
αναφοράς ότι η σχέση επιζήσασας – δράστη είναι κυρίως 
συζυγική, κατά 50% , καθώς και  συντροφική σε ποσοστό 13%, 
ενώ περίπου το 13% αφορά άλλο μέλος της οικογένειας. 
Γράφημα 3: Ηλικιακές ομάδες εξυπηρετούμενων γυναικών 
(1.02.2021-30.04.2021). Αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες των 
γυναικών και των τρίτων προσώπων που έλαβαν 
υποστηρικτικές υπηρεσίες στα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου 
την περίοδο αναφοράς, το 26% είναι γυναίκες ηλικίας μεταξύ 36-45, 
ποσοστό περίπου 20% αφορά τις ηλικιακές ομάδες μεταξύ 46-55 
χρονών και σχεδόν ίδιο ποσοστό 21% αφορά ηλικίες 26-35 χρονών, 
ενώ σε ποσοστό 7% είναι γυναίκες άνω των 60 ετών και το 5 % από τα 
σύνολα αφορά γυναίκες μεταξύ 56-60 χρονών. Σημαντική αναφορά 
αποτελούν σε ποσοστό 10% από το σύνολο τα νεαρά κορίτσια κάτω 
των 25 ετών, ενώ το 11% εκ του συνόλου δεν αποκάλυψε τα στοιχεία 
που αφορούν την ηλικία τους. Στα χαρακτηριστικά των γυναικών 
επιζήσασων βίας που έλαβαν υποστηρικτικές υπηρεσίες και των 
τρίτων προσώπων συγκαταλέγεται και αποτυπώνεται και το 
εκπαιδευτικό τους επίπεδο. Γράφημα 4: Επίπεδο εκπαίδευσης 

εξυπηρετούμενων γυναικών (1.02.2021-30.04.2021). 
Ενδεικτικά, κατά την περίοδο αναφοράς το 
μεγαλύτερο ποσοστό  των εξυπηρετούμενων έχουν 
ολοκληρώσει σε ποσοστό 20%  την δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, το 15%  την πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση, το 13% την μεταλυκειακή εκπαίδευση, 
με ίδιο ποσοστό 10% την υποχρεωτική εκπαίδευση 
και το δημοτικό, ακολουθούν με  7% οι 
εξυπηρετούμενες που έχουν ολοκληρώσει την 
τεχνολογική εκπαίδευση, ενώ το 3% έχει 
ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές. Τέλος, το 21% 
δεν αποκάλυψε τα στοιχεία αυτά.   
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Γράφημα 5: Κατάσταση απασχόλησης εξυπηρετούμενων γυναικών (1.02.2021-30.04.2021). Σχετικά με την 
κατάσταση απασχόλησης των εξυπηρετούμενων και για τους τρεις 
μήνες αναφοράς το 46% είναι άνεργες και το 32% εργαζόμενες 
γυναίκες, ενώ 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 6% είναι γυναίκες πρόσφυγες, το 3% 
γυναίκες μετανάστριες οι οποίες ζουν στην Ελλάδα ενώ το 15% εκ 
του συνόλου δεν αποκάλυψε τα στοιχεία αυτά. Γράφημα 6: 
Αιτήματα από εξυπηρετούμενες γυναίκες (1.02.2021-30.04.2021). 
Για τις γυναίκες επιζήσασες βίας και πολλαπλών διακρίσεων που 
αναζήτησαν εξειδικευμένη υποστήριξη και χρήσιμη ενημέρωση 
από τα στελέχη των Συμβουλευτικών Κέντρων του Δικτύου ανά 

την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς, το 56% έλαβε κυρίως ψυχολογική (29%) και νομική στήριξη (27%). 
Σημαντική αναφορά αποτελεί και η ενδυνάμωση των γυναικών με την παροχή χρήσιμης πληροφόρησης σε 
ποσοστό 15% από το σύνολο των αιτημάτων. Ακολουθεί η κοινωνική στήριξη των εξυπηρετούμενων σε 
ποσοστό 13%, καθώς και αιτήματα που αφορούν την φιλοξενία των γυναικών σε ποσοστό 5% 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 
επίζησασες έμφυλης βίας και 
πολλαπλών διακρίσεων στις Δομές του 
Δικτύου της ΓΓΔΟΠΙΦ, κατά την περίοδο 
αναφοράς υποστηρίχθηκαν συνολικά 
μέσω της διερμηνείας 71 γυναίκες σε 5 
Συμβουλευτικά Κέντρα και 7 Ξενώνες 
Φιλοξενίας ανά την Ελλάδα. Οι κύριες 
ομιλούμενες γλώσσες των 
εξυπηρετούμενων γυναικών ήταν  τα Γαλλικά, Αραβικά, Φαρσί, Κιρμαντζί, Σορανί, Λινγκάλα, Ουρντού, 
Παντζάμπι, Αγγλικά και Αλβανικά. Ενδεικτικά, και τους τρεις μήνες αναφοράς πραγματοποιήθηκαν 86 
συνεδρίες με την βοήθεια της διερμηνείας (συνολικά σε Συμβουλευτικά Κέντρα και  Ξενώνες Φιλοξενίας) 
κυρίως μέσω τηλεφώνου/Skype (53 συνεδρίες) και λιγότερες με φυσική παρουσία (33 συνεδρίες) των 
διερμηνέων και των γυναικών. Η συντριπτική πλειονότητα των συνεδριών για την περίοδο αναφοράς 
αφορούσε την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γυναικών σε ποσοστό 83%, το 7% αφορούσε νομική 
συμβουλευτική, ενώ σε ποσοστό 8% οι συνεδρίες αφορούσαν την παραπομπή των γυναικών μέσω της 
διερμηνείας για ιατρικούς λόγους και σε ποσοστό 2% σε ενημέρωση.  
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Ξενώνες Φιλοξενίας (ανάλυση δεδομένων που καλύπτουν το τρίμηνο Φεβρουάριος - Απρίλιος  2021) 

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ25 στους Ξενώνες φιλοξενούνται 
γυναίκες επιζήσασες έμφυλης/ενδοοικογενειακής βίας και πολλαπλών διακρίσεων, όπως γυναίκες άνεργες, 

γυναίκες μονογονείς, γυναίκες 
Ρομά, πρόσφυγες και μετανάστριες, 
γυναίκες με αναπηρίες κ.α. Σχετικά 
με τα παιδιά, τα κορίτσια έως 18 
ετών και αγόρια έως 12 ετών 
μπορούν να φιλοξενηθούν μαζί με 
τις μητέρες τους.  
Γράφημα 1: Φιλοξενούμενες 
γυναίκες και παιδιά (1.02.2021-
30.04.2021).  Αναλυτικότερα, την 
περίοδο αναφοράς στους Ξενώνες 
του Δικτύου φιλοξενούνταν 218 
άτομα: 101 γυναίκες και 117 
παιδιά, καλύπτοντας περίπου το 

55% της συνολικής χωρητικότητάς των Ξενώνων Φιλοξενίας26. Εκ του συνόλου των φιλοξενούμενων γυναικών 
και των παιδιών τους, πρόσφυγες ήταν οι 46 γυναίκες και τα 62 παιδιά. Επιπλέον, με βάση την ημερομηνία 
εισόδου στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα έγιναν συνολικά 33 νέες εισαγωγές για φιλοξενία,  ενώ συνολικά 
37 γυναίκες και παιδιά εκ των φιλοξενουμένων 
την ίδια περίοδο αποχώρησαν προς δικό τους 
ασφαλή προορισμό. Πίνακας 1: Φιλοξενούμενες 
γυναίκες και παιδιά ανά την επικράτεια 
(1.02.2021-30.04.2021) Οι Ξενώνες Φιλοξενίας με 
την μεγαλύτερη πληρότητα από το σύνολο 
(γυναίκες και παιδιά) φαίνεται να είναι κυρίως 
στην Αττική με ποσοστό 24% (ΞΕ Δ. Αθηναίων, ΞΕ 
Δ. Κορδελιού-Ευόσμου, ΞΕ Δ. Πειραιώς, ΞΕ ΕΚΚΑ 
Ιλίου), την Πάτρα, τη Λάρισα και το Αγρίνιο με 
ποσοστό 9% έκαστος, τα Ιωάννινα και το Βόλο με 
ίδιο ποσοστό 7%, την Τρίπολη και τη Θεσσαλονίκη 
με ίδιο ποσοστό 6%, και τα Χανιά με τη Μυτιλήνη 
να μοιράζονται από 5%. Το 14% εκ του συνόλου 
των γυναικών και παιδιών φιλοξενήθηκαν (ή 
φιλοξενούνται) στους υπόλοιπους Ξενώνες του 

 
25 Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, 2020. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ : https://womensos.gr/wp-content/uploads/Kanonismos_Shelters.pdf 
26 Γενική 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 

Επικράτεια/ 
πόλη 

Φιλοξενούμενες 
γυναίκες και 
παιδιά  

% 

Φιλοξενούμενες 
γυναίκες και 
παιδιά 
πρόσφυγες  

% 

Αττική  52 24% 28 26% 

Πάτρα  20 9% 9 8% 

Ιωάννινα  16 7% 12 11% 

Λάρισα  20 9% 8 7% 

Αγρίνιο  20 9% 0 0% 

Τρίπολη  13 6% 5 5% 

Χανιά  11 5% 0 0% 

Μυτιλήνη 10 5% 7 6% 

Βόλο  15 7% 13 12% 

Θεσσαλονίκη  12 6% 7 6% 

Λαμία  8 4% 8 7% 

Άλλο  21 10% 11 10% 

Σύνολα  218 100% 108 100% 

https://womensos.gr/wp-content/uploads/Kanonismos_Shelters.pdf
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Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ27. Επιπλέον, εκ του συνόλου των φιλοξενούμενων στην Αττική το ποσοστό των  
γυναικών και παιδιών προσφύγων είναι 26% και 12% και 11% σε Βόλο και Ιωάννινα αντιστοίχως.  

Πίνακας 2: Φιλοξενούμενα παιδιά και φιλοξενούμενα παιδιά 
πρόσφυγες 
 Εκ του συνόλου των φιλοξενούμενων παιδιών (117), το 53% 
αφορά παιδιά πρόσφυγες. Συγκεκριμένα, την περίοδο 
αναφοράς φιλοξενούνταν σε ποσοστό 27% αγόρια πρόσφυγες 
κάτω των 12 ετών και σε ποσοστό 26% 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. Γράφημα 3: Ηλικιακές 
ομάδες φιλοξενούμενων γυναικών (1.02.2021-
30.04.2021) Αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες 
των φιλοξενούμενων γυναικών την περίοδο 
αναφοράς, με ποσοστό 35% εκ του συνόλου 
είναι γυναίκες ηλικίας μεταξύ 26-35 και με 28% 
μεταξύ 36-45 ετών. Ακολουθούν με ποσοστό 
21% τα νεαρά κορίτσια εώς 25 ετών και με 9% η 
ηλικιακή ομάδα 46-55 ετών. Το 3 % αφορά 
γυναίκες 56-60 ετών καθώς και γυναίκες άνω 

των 60 ετών. Γράφημα 4: Επίπεδο εκπαίδευσης 
φιλοξενούμενων γυναικών (1.02.2021-
30.04.2021). Ενδεικτικά, κατά την περίοδο 
αναφοράς το μεγαλύτερο ποσοστό εκ του 
συνόλου των φιλοξενούμενων φαίνεται να 
έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική 
εκπαίδευση κατά 19%, τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση κατά 18% και το δημοτικό κατά 
17%. Ακολουθούν με ποσοστό 12% οι 
φιλοξενούμενες που έχουν ολοκληρώσει την 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση και με ποσοστό 
11% οι αναλφάβητες. Με μικρότερο ποσοστό 

 
27 Σημείωση:  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. 

Φιλοξενούμενα 
παιδιά  

Σύνολο 
φιλοξενίας- 
Παιδιά 

 

Φιλοξενούμενα 
Παιδιά 
Πρόσφυγες εκ 
του συνόλου  

αγόρια (<12 
ετών) 

51 32 

Κορίτσια (<18 
ετών) 

66 30 

Σύνολα 
117 62 
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της τάξης του 9% εμφανίζονται οι φιλοξενούμενες που έχουν μεταλυκειακή εκπαίδευση, και 3% τεχνολογική 
εκπαίδευση. Τέλος το 11% δεν έδωσε αυτά τα στοιχεία.  
Γράφημα 5 : Κατάσταση απασχόλησης φιλοξενούμενων γυναικών 
(1.02.2021-30.04.2021). Την περίοδο  αναφοράς οι φιλοξενούμενες 
γυναίκες  σε συντριπτικό ποσοστό 82% ανέφεραν ότι είναι άνεργες, ενώ 
μόνο το 4% είναι εργαζόμενες και το  2% συνταξιούχες. Οι φιλοξενούμενες 
γυναίκες μπορούν να λάβουν εργασιακή συμβουλευτική στους Ξενώνες 
Φιλοξενίας αλλά και να παραπεμφθούν σε αρμόδιους φορείς.  
Γράφημα 6: Είδος βίας που καταγγέλλεται από φιλοξενούμενες γυναίκες 

(1.02.2021-30.04.2021).. Το 
επικρατέστερο είδος βίας και για 
τους τρεις μήνες αναφοράς στους 
Ξενώνες φιλοξενίας είναι η 
ενδοοικογενειακή βία με 
ποσοστό 71% από το σύνολο των καταγεγραμμένων μορφών βίας. 
Ακολουθούν με μειωμένο ποσοστό 9% τα περιστατικά βιασμών, η 
σεξουαλική παρενόχληση  με 5% και σε ποσοστό 4% το trafficking.  
Γράφημα 7: Σχέση 
εξυπηρετούμενης/ 
ωφελούμενης -
δράστη/θύτη 

(1.02.2021-30.04.2021). Τα στατιστικά δεδομένα  αναδεικνύουν 
και στους Ξενώνες Φιλοξενίας για την περίοδο αναφοράς ότι η 
σχέση εξυπηρετούμενης/ ωφελούμενης -δράστη/θύτη είναι 
κυρίως συζυγική (νυν/πρώην) κατά 46%, καθώς και συντροφική 
(νυν/πρώην) σε ποσοστό 28%, ενώ το 9% εκ του συνόλου των 
γυναικών φιλοξενούμενων κατήγγειλαν ότι ο δράστης είναι 
κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας. Γράφημα 8: Αιτήματα από 
γυναίκες φιλοξενούμενες (1.02.2021-30.04.2021). 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 22% η κοινωνική 
στήριξη των γυναικών και η ψυχολογική υποστήριξή τους σε 
ποσοστό 20%. Σημαντικό ποσοστό από το σύνολο αντιστοιχεί 
στα αιτήματα για νομική στήριξη και νομική βοήθεια κατά 6% 
εκάστη, και η χρήσιμη πληροφόρηση και ενημέρωση των 
γυναικών σε ποσοστό 7%. Αναφορικά με τα προσωρινά 
καταλύματα ασφαλούς διαμονής για την προσωρινή 
φιλοξενία γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και των 
παιδιών τους έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την 
φιλοξενία τους στους Ξενώνες του Δικτύου, η Γενική 
Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής σε 
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συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) και την Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία 
συνέχισε την παροχή τους, δίνοντας τους την ευκαιρία  να φύγουν από το κακοποιητικό περιβάλλον. Κατά τη 
διάρκεια του δευτέρου lock down και ειδικότερα κατά το τρίμηνο Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου 
εκκίνησαν διαδικασίες έκτακτης φιλοξενίας για 16 γυναίκες με τα παιδιά τους, εκ των οποίων οι 15 
φιλοξενήθηκαν σε ασφαλή καταλύματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Μυτιλήνη, ενώ μία γυναίκα δεν δέχθηκε 
τελικά τη φιλοξενία. Εξ’ αυτών, οι 6 τοποθετήθηκαν σε Ξενώνες του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ και 9 
γυναίκες αποχώρησαν προς δικό τους ασφαλή προορισμό οι οποίες συνεχίζουν να είναι συμβουλευομένες 
των Κέντρων της ΓΓΔΟΠΙΦ. Από τις 15 γυναίκες που εξυπηρετήθηκαν, 6 από αυτές παραπέμφθηκαν από την 
Γραμμή SOS 15900 και οι υπόλοιπες ήταν περιστατικά τα οποία απευθύνθηκαν σε Συμβουλευτικά Κέντρα των 
Δομών του Δικτύου και σε διάφορες οργανώσεις την Κοινωνίας των Πολιτών. Εκ των γυναικών, οι 6  ήταν 
πρόσφυγες και 4 Ελληνίδες. Οι υπόλοιπες ήταν από διάφορες άλλες χώρες. 

 

Γραμμή Υποστήριξης SOS 15900 (ανάλυση δεδομένων που καλύπτει το τρίμηνο Φεβρουάριος - Απρίλιος  

2021) 

Η Γραμμή Υποστήριξης 15900 είναι μια υπηρεσία εθνικής εμβέλειας που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες 
επιζήσασες  βίας ή σε τρίτα πρόσωπα να επικοινωνήσουν άμεσα µε ένα κρατικό φορέα αντιμετώπισης της 
έµφυλης βίας. Τη γραμμή στελεχώνουν ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι που παρέχουν άμεση βοήθεια σε 
έκτακτα και επείγοντα περιστατικά βίας σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης : sos15900@isotita.gr. Σύμφωνα με τα 
τηρούμενα 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 212 email,  εκ 
των οποίων τα περισσότερα αφορούσαν παροχή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες ανταπόκρισης 
όπως ψυχολογική και νομική υποστήριξη και ασφαλής φιλοξενία γυναικών και των παιδιών τους.  

mailto:sos15900@isotita.gr
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 Γράφημα 1: Είδος κλήσης (1.02.2021-30.04.2021) 
Αναλυτικά, την περίοδο αναφοράς καταγράφηκαν συνολικά 
2.037 κλήσεις,  εκ των οποίων οι 1.354 αφορούσαν 
«περιστατικά βίας» και οι 376 «χρήσιμη ενημέρωση»28. Από 
το σύνολο των κλήσεων που καταγράφηκαν από την Γραμμή 
SOS 15900 που αφορούσαν περιστατικά βίας, το 68% ήταν 
ωφελούμενες και το 32% τρίτα πρόσωπα. Γράφημα 2: 
Πρόσωπο που καλεί (1.02.2021-30.04.2021) Τα τρίτα 
πρόσωπα που κάλεσαν την Γραμμή Υποστήριξης 15900 και 
τους τρεις μήνες αναφοράς,  είναι σε ποσοστό 19% ο 

γείτονας, ακολουθεί ο φίλος/-η με ποσοστό 
26%, ο αδελφός/-ή με 14%, ο γονέας με 
ποσοστό 9% καθώς και το τέκνο της 
επιζήσασας σε ποσοστό 8% από τα σύνολα. 
Από το σύνολο των κλήσεων που 
καταγράφηκαν για τις ωφελούμενες την 
περίοδο αναφοράς, το  87% των γυναικών 
κάλεσαν για 1η φορά την Γραμμή Υποστήριξης 
15900, το 10% κάλεσε για 2η φορά, ενώ το 3% 
εκ του συνόλου των ωφελούμενων κάλεσαν 
για 3η και ή 4η φορά. Οι ωφελούμενες  που 
κάλεσαν για πρώτη φορά και για τους τρεις 
μήνες αναφοράς  πληροφορήθηκαν για αυτήν 

κυρίως από το διαδίκτυο κατά 13%, από την 
τηλεόραση κατά 8%, από άλλο φορέα κατά 5% και 
από γνωστό τους πρόσωπο κατά 4%, ενώ μεγάλο 
ποσοστό της τάξεως του 69% δεν αποκάλυψε την 
συγκεκριμένη πληροφορία κατά την διάρκεια της 
κλήσης. Χάρτης 1: Περιφέρειες από τις οποίες 
προέρχονται οι κλήσεις των ωφελούμενων γυναικών 
(1.02.2021-30.04.2021) Οι Περιφέρειες ανά την 
Ελλάδα όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες κλήσεις 
από τις ωφελούμενες και για τους τρεις μήνες 
αναφοράς ήταν η Αττική σε ποσοστό 42%, και η 
Κεντρική Μακεδονία σε ποσοστό 11%, ενώ οι 
υπόλοιπες κλήσεις κατανέμονται σχεδόν ισομερώς 
στις υπόλοιπες Περιφέρειες ανά την Ελλάδα. 
Επιπλέον, το ποσοστό των ωφελούμενων γυναικών 

που δεν θέλησαν να αποκαλύψουν την περιοχή από την οποία κάλεσαν ήταν 13%. Το ποσοστό των 

 
28 Σημείωση: Οι μη σχετικές κλήσεις, όπως φάρσες, κ.λπ. δεν αναλύονται σε αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο  
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ωφελούμενων γυναικών που κάλεσαν την Γραμμή Υποστήριξης 15900 και ανέφεραν Ελληνική υπηκοότητα και 
για τους τρεις μήνες αναφοράς ήταν 70%, 9% ανέφεραν ότι είναι μετανάστριες, ενώ καμία γυναίκα 
πρόσφυγας δεν κάλεσε τη γραμμή για την περίοδο αναφοράς. Το τελευταίο μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός 
ότι οι γυναίκες πρόσφυγες επιζήσασες έμφυλης βίας ή και πολλαπλών διακρίσεων συνήθως παραπέμπονται 
στα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου Δομών από τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολίτων και Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο 
προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό. Γράφημα 3: Ηλικιακές 
ομάδες ωφελούμενων γυναικών (1.02.2021-30.04.2021) Σχετικά 
με την ηλικιακή ομάδα των ωφελούμενων την περίοδο αναφοράς, 
παρατηρείται ότι γυναίκες μεταξύ 40-54 χρονών αποτελούν το 
μεγαλύτερο ποσοστό 26% από το σύνολο των κλήσεων που 
αφορούν περιστατικά βίας. Ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα μεταξύ 
25-39 χρονών με 24%, το 8% αφορά γυναίκες μεταξύ 55-64 ετών, 
το 6% είναι γυναίκες  >65 ετών και  το 5% νεαρά κορίτσια έως 24 
ετών, ενώ το 31% από τα σύνολα των ωφελούμενων δεν 

αποκάλυψαν στοιχεία που 
αφορούν την ηλικία τους.  Γράφημα 4: Εργασιακή κατάσταση 
ωφελούμενων γυναικών (1.02.2021-30.04.2021) Αναφορικά 
με την εργασιακή κατάσταση των ωφελούμενων γυναικών που 
κάλεσαν την Γραμμή Υποστήριξής 15900 την περίοδο 
αναφοράς το 24% δήλωσε ότι εργάζεται, το 23% ανέφερε ότι 
είναι άνεργες, το 10% ανενεργές και το 41% δεν αποκάλυψε 
αυτά τα στοιχεία.  

Σχετικά με την εκπαιδευτική κατάσταση των ωφελούμενων, οι 
περισσότερες γυναίκες σε ποσοστό 85% δεν έδωσαν αυτά τα 
στοιχεία, το 10% εκ του συνόλου δήλωσε ότι είναι απόφοιτες  
ΑΕΙ/ΤΕΙ και το 2% ανέφερε ότι έχει ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να 
εξηγηθεί από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της κλήσης οι ωφελούμενες είναι συναισθηματικά φορτισμένες 
και η έμφαση από τις συμβούλους της Γραμμής δίνεται κυρίως στην υποστήριξη και την ενημέρωση τους. 

Γράφημα 5: Είδος βίας που καταγγέλλεται από τις ωφελούμενες 
γυναίκες (1.02.2021-30.04.2021) Επιπλέον,  η ενδοοικογενειακή βία 
συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξεως του 84% 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 34% η ψυχολογική βία, 30% λεκτική βία , 
29% περιστατικά σωματικής βίας, 6% οικονομική βία και 2% ο βιασμός στο 
πλαίσιο της συντροφικής/συζυγικής βίας. Από το σύνολο των γυναικών 
που κατήγγειλαν ενδοοικογενειακή βία την περίοδο αναφοράς το 59% 
δήλωσε ότι έχει παιδιά, το 19% ότι δεν έχει και το 21% εκ του συνόλου των 
γυναικών δεν θέλησε να κάνει αναφορά σε αυτό. Επίσης εκ του συνόλου 
των ευάλωτων ωφελούμενων γυναικών το 1% δήλωσε ότι είναι έγκυες, με 
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ίδιο ποσοστό 1% μονογονέας με ανήλικο παιδί (κάτω των 16 ετών) καθώς και γυναίκες με αναπηρία, ενώ το 
9% ανέφερε ότι έχει χρόνια προβλήματα υγείας. Γράφημα 6: Σχέση επιζήσασας-δράστη   όπως αυτή 

καταγράφηκε στις κλήσεις των ωφελούμενων γυναικών 
(1.02.2021-30.04.2021). Αναφορικά με τη σχέση επιζήσασας-
δράστη την περίοδο αναφοράς για τις ωφελούμενες  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 σύντροφός, ο 
πρώην σύζυγός και το τέκνο με ίδιο ποσοστό  5%, ο πατέρας σε 
ποσοστό 4% , ο αδερφός σε ποσοστό 3% και το άλλο μέλος της 
οικογένειας σε ποσοστό 6%, ενώ συγκριτικά αυξημένο είναι το 
ποσοστό που αφορά σε τρίτο πρόσωπο με 8%.  Γράφημα 7: 
Αιτήματα από ωφελούμενες γυναίκες (1.02.2021-30.04.2021). Τα 
κύρια αιτήματα των κλήσεων για τις ωφελούμενες 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 41%, 
ακολουθεί η νομική συμβουλευτική με ποσοστό 37%, ενώ σημαντικός αριθμός αντιστοιχεί και στα αιτήματα 

νομικής βοήθειας και φιλοξενίας των γυναικών 
και των ανήλικών παιδιών τους.  Τα παραπάνω 
στοιχεία αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά ότι 
η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα 
διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο έμφυλης βίας, 
μια κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά με 
διαρκώς αυξανόμενα περιστατικά, χωρίς να 
κάνει διακρίσεις σε κοινωνικές τάξεις, 
μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο. Η ΓΓΔΟΠΙΦ 
καλεί τόσο τις γυναίκες όσο και τρίτα 
πρόσωπα να σπάσουν τη σιωπή τους, να 
καταγγέλλουν τις βίαιες συμπεριφορές που 
είτε υφίστανται, είτε πέφτουν στην αντίληψη 
τους. 

 


