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Το παρόν ενημερωτικό δελτίο αποτελεί την έκτη 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). Η κατάσταση που 
παρουσιάζεται 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 Οκτώβριος- Δεκέμβριος 
2021(*3).  

 

Μήνυμα της Υφυπουργού για τον στόχο της καμπάνιας ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με τη βία κατά των γυναικών 
 

Ενόψει της 25ης Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας 
κατά των Γυναικών, δημιουργήσαμε, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μήνυμα της καμπάνιας είναι «Λέξεις 
μαχαιριές», λέξεις που οι γυναίκες ακούν συχνά είτε από τον σύντρο-
φό τους είτε από το οικογενειακό/φιλικό τους περιβάλλον και τις κρα-
τούν εγκλωβισμένες σε ένα τοξικό και κακοποιητικό περιβάλλον. Το 
μήνυμά της καμπάνιας τις προτρέπει να «ακούν» τις πράξεις και όχι τα 
λόγια γιατί μετά από ένα σημείο κάποιες λέξεις γίνονται μαχαιριές. 
Αυτό πρέπει να υποδεικνύουμε σε κάθε γυναίκα που αμφιβάλει ή που 
πιστεύει ότι μια βίαιη συμπεριφορά είναι τυχαία, αποσπασματική, και 
δεν μπορεί να επαναληφθεί. Αυτό πρέπει να λέμε στον εαυτό μας, ό-
ταν διαπιστώνουμε ή υποψιαζόμαστε ότι κάποια γυναίκα ή κάποιο 
κορίτσι προσπαθεί να επιβιώσει μέσα στη βία, στον φόβο, τις απειλές. 

Στόχος της ΓΓΔΟΠΙΦ είναι οι γυναίκες να αναγνωρίσουν τα σημάδια πίσω από τις λέξεις και να απευθυνθούν 
στο Δίκτυο Δομών για βοήθεια και στήριξη. Οι καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ΓΓΔΟΠΙΦ για 
την Γραμμή στήριξης 15900 και το Δίκτυο Δομών, πέτυχαν το σκοπό τους και τα μηνύματα «Λέξεις Μαχαίρια», 
«Σπάσε την Σιωπή», «Δεν είσαι μόνη, δεν είσαι η μόνη», «Μένουμε σπίτι αλλά δεν μένουμε σιωπηλές», 
μεταφερθήκαν σε όλη την Ελλάδα. 

 

 

 
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/ 
3(*)Υποσημείωση: 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 #6:Πολιτικές και Δράσεις της ΓΓΔΟΠΙΦ 
για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 
Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων του Δικτύου Δομών και της Γραμμής    
SOS 15900 της ΓΓΔΟΠΙΦ Οκτώβριος 2021- Δεκέμβριος 2021 

 

2 
 

Πρωτοβουλίες και Δράσεις της ΓΓΔΟΠΙΦ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το 

τρίμηνο Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2021.  

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις  

 

• Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των 
Γυναικών το Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κυκλοφό-
ρησε στα μέσα ενημέρωσης την  νέα καμπάνια ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Το μήνυμα 
«Λέξεις μαχαίρια»4 απευθύνεται στις γυναίκες επιζώσες έμφυλης και 
ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον τους, 
θέλοντας να υπενθυμίσει ότι «από ένα σημείο και  έπειτα, κάποιες 
λέξεις γίνονται μαχαιριές». 

 

• 9 & 10 Οκτωβρίου 2021 στο Σεράφειο Κέντρο του Δήμου Αθηναίων 21 

φορείς υπό την αιγίδα της ΓΓΔΟΠΙΦ, του Δήμου Αθηναίων και της Κεντρι-

κής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ενώσανε τις δυνάμεις τους σε ένα 

Φεστιβάλ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας του 

κινήματος Strong-me5. 

 

• Επιπλέον, την 25η Νοεμβρίου το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών 

Υποθέσεων για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των 

Γυναικών διοργάνωσε στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού συναυλία με την 

κ. Ρένα Μόρφη.  

 

•  Στο πλαίσιο την εν λόγω εκστρατείας, η Υφυπουργός Εργασίας & 

Κοινωνικών κα Μαρία Συρεγγέλα από το βήμα της Βουλής έστειλε το 

μήνυμα για  «μηδενική ανοχή απέναντι στα περιστατικά βίας κατά των 

γυναικών και δημιουργία ισχυρού πλέγματος προστασίας των θυμά-

των». 

 

 

 

 

 

 

 

 
4«Λέξεις μαχαίρια» - Καμπάνια για τη βία κατά των γυναικών, ανάρτηση από το διαδίκτυο (You Tube): 

https://www.youtube.com/watch?v=PAkSVptMPu4 
5 ΚΙΝΗΜΑ για την ΠΡΟΛΗΨΗ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ της ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ, ανάρτηση από το διαδίκτυο: https://strong-me.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=PAkSVptMPu4
https://strong-me.com/
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• Ανήμερα της 10ης Δεκεμβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και στο πλαίσιο των 16 Ημερών Ακτιβισμού 

ενάντια στην Έμφυλη βία, το κτίριο της ΓΓΔΟΠΙΦ με την υπο-

στήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

(Υ.Α. του ΟΗΕ), φωτίστηκε πορτοκαλί. 

 

• Στο πλαίσιο των 16 Ημερών Ακτιβισμού ενάντια στην Έμφυλη 

βία, φορείς που συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας για την 

αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, που λειτουργεί υπό την 

Προεδρία της Υ.Α. του ΟΗΕ και την συν προεδρία της ΓΓΔΟΠΙΦ, 

δημιούργησαν αφίσες που απεικονίζουν μηνύματα ενάντια στη 

βία κατά των γυναικών καθώς και μηνύματα γυναικών προσφύ-

γων επιζήσασων έμφυλης βίας6.  

 

• Στις 10 Δεκεμβρίου 2021 το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών 

Υποθέσεων παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας και του 

Πρωθυπουργού παρουσίασε το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 

Ισότητα των Φύλων 2021-2025. Το Εθνικό Σχέδιο είναι η συνέχεια 

των προσπαθειών  για μια κοινωνία ουσιαστικής Ισότητας, 

απαλλαγμένη από βία, στερεότυπα και διακρίσεις7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 (*) Υποσημείωση: την πρωτοβουλία στήριξαν: Υ.Α. του ΟΗΕ, ΓΓΔΟΠΙΦ, UNICEF, Κέντρο Συντονισμού για Θέματα Μεταναστών και Προσφύγων- Δήμος 

Αθηναίων, Συμβουλευτικό Κέντρο Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας (ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ), DRC (Δανικό Συμβούλιο για τους 

Πρόσφυγες), ΔΟΜ (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης), Κέντρο Διοτίμα, Δίκτυο Μέλισσα, Action Aid, Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας – 

KMOP 
7Παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-202, ανάρτηση από το διαδίκτυο (YouTube): 

https://www.youtube.com/watch?v=jd95OJNrnVs 

https://www.youtube.com/watch?v=jd95OJNrnVs
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• Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ΓΓΔΟΠΙΦ συνέταξε την Ετήσια 
Έκθεση για τη Βία κατά των Γυναικών8. 

Η έκθεση περιλαμβάνει:  
➢ Το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της βίας κατά των 

γυναικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, 
➢ Ειδικό κεφάλαιο για το φαινόμενο της γυναικοκτονίας,  
➢ Το έργο της ΓΓΔΟΠΙΦ και του Δικτύου Δομών της, και 
➢ Στατιστικά στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών. 

Διαβάστε την έκθεση https://bit.ly/3pbw0Ty  
 

• Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας κα. Αννίτα Δημητρίου και η Υφυπουργός Εργασίας 

& Κοινωνικών Υποθέσεων κα Μαρία Συρεγγέλα  επισκέφτηκαν 

το Συμβουλευτικό Κέντρο στην Αθήνα στο πλαίσιο συνεργασία 

των δύο χωρών για την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοι-

κογενειακής βίας, την ενδυνάμωση των γυναικών και την 

εφαρμογή πολιτικών ισότητας των γυναικών9. 

 

• Η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Κα Μαρία 

Συρεγγέλα  ενημέρωσε μαθητές και μαθήτριες της Ελληνογαλλι-

κής Σχολής "St’ Joseph" Πεύκης  για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ενθαρρυντικό ήταν ότι τα νέα 

παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Σύμβαση και γενικότερα για τα θέματα αντιμετώπισης της 

έμφυλης βίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
8 2η Ετήσια Έκθεση για τη Βία κατά των Γυναικών, ανάρτηση από της ιστοσελίδα της ΓΓΔΟΠΙΦ: https://isotita.gr/wp-content/uploads/2021/11/2h-
ethsia-ekthesi.pdf  
9 Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Αννίτα Δημητρίου στο Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας με την υφυπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα. Αναρτήθηκε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: 
https://ypergasias.gov.gr/i-proedros-tis-voulis-ton-antiprosopon-tis-kypriakis-dimokratias-annita-dimitriou-sto-symvouleftiko-kentro-athinas-me-tin-
yfypourgo-ergasias-kai-koinonikon-ypotheseon-maria-syrengela/ 

 

https://bit.ly/3pbw0Ty?fbclid=IwAR1N8eFCMEo-uCu57EnGPdG0gd0aI7nEOArsvZtxr9sVyBc63uh1uYgMDBE
https://isotita.gr/wp-content/uploads/2021/11/2h-ethsia-ekthesi.pdf
https://isotita.gr/wp-content/uploads/2021/11/2h-ethsia-ekthesi.pdf
https://ypergasias.gov.gr/i-proedros-tis-voulis-ton-antiprosopon-tis-kypriakis-dimokratias-annita-dimitriou-sto-symvouleftiko-kentro-athinas-me-tin-yfypourgo-ergasias-kai-koinonikon-ypotheseon-maria-syrengela/
https://ypergasias.gov.gr/i-proedros-tis-voulis-ton-antiprosopon-tis-kypriakis-dimokratias-annita-dimitriou-sto-symvouleftiko-kentro-athinas-me-tin-yfypourgo-ergasias-kai-koinonikon-ypotheseon-maria-syrengela/
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• Συμμετοχή της ΓΓΔΟΠΙΦ στην επετειακή διαδικτυακή 

ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) με θέμα: «Η Ισότητα των Φύλων 

στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό Περιβάλλον - Προκλήσεις και 

Προοπτικές».  Ο  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, 

Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών 

Ισότητας Φύλων της ΓΓΔΟΠΙΦ, έκανε εισήγηση με θέμα: «Η 

Πολιτική Ισότητας των Φύλων της ΕΕ: Νέοι Στόχοι, Νέες 

Προσεγγίσεις» ενώ η , Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, έκανε εισήγηση με θέμα: «Η Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης: Μία Δεκαετία Δράσεων για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των 

Γυναικών»10. 

 

Πρωτοβουλίες και Δράσεις του Δικτύου Υποστηρικτικών Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ για το τρίμηνο Οκτώβριος- 

Δεκέμβριος 2021.  

Το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκέμβριου 2021, ξεχωρίζουν οι δράσεις ενόψει της 25ης  Νοεμβρίου, Παγκόσμιας 

Ημέρας  για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.  Σε αρκετές εξ αυτών συμμετείχαν οι Δήμοι, οι 

Δημοτικές και Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) αλλά και οι Αστυνομικές Διευθύνσεις, άλλοι 

δημόσιοι φορείς και ΜΚΟ. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις ανά περιφέρεια: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

• Τα Συμβουλευτικά Κέντρα Πειραιά, Σαλαμίνας και  
Κερατσινίου-Δραπετσώνας συμμετείχαν από κοινού σε 
διαδικτυακή δράση ενημέρωσης που διοργάνωσε η Ελληνική 
Αστυνομία και ειδικότερα το Γραφείο Αντιμετώπισης 
Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά11.  

 
10 Ημερίδα ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ ” Η Ισότητα των Φύλων στο Ευρωπαϊκό & Εθνικό Περιβάλλον: Προκλήσεις & Προοπτικές “ 
19/11/2021. Αναρτήθηκε από την ιστοσελίδα ΕΚΔΑ: https://www.ekdd.gr/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-
%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%80-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B4%CE%B1-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-
%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CF%89/ 
11 25η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ "ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ". Αναρτήθηκε από το διαδύκτυο : https://keratsini-
drapetsona.gr/index.php/keratsini-drapetsona-news-gr/keratsini-drapetsona-annoncements-gr/11413-25th-
%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-day-of-elimination-of-violence-against-women 

 

https://www.ekdd.gr/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%80-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B4%CE%B1-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CF%89/
https://www.ekdd.gr/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%80-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B4%CE%B1-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CF%89/
https://www.ekdd.gr/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%80-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B4%CE%B1-%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CF%89/
https://keratsini-drapetsona.gr/index.php/keratsini-drapetsona-news-gr/keratsini-drapetsona-annoncements-gr/11413-25th-%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-day-of-elimination-of-violence-against-women
https://keratsini-drapetsona.gr/index.php/keratsini-drapetsona-news-gr/keratsini-drapetsona-annoncements-gr/11413-25th-%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-day-of-elimination-of-violence-against-women
https://keratsini-drapetsona.gr/index.php/keratsini-drapetsona-news-gr/keratsini-drapetsona-annoncements-gr/11413-25th-%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-day-of-elimination-of-violence-against-women
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• Στις 23 Νοεμβρίου, 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή 
εκδήλωση με θέμα «Γυναικοκτονία, η ακραία μορφή της έμφυλης 
βίας» που διοργανώθηκε από  τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του 
Δήμου Χαλανδρίου με τη συμμετοχή του Συμβουλευτικού 
Κέντρου12.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Κομοτηνής συμμετείχε στην διαδικτυακή 
εκδήλωση με θέμα: «Εργαζόμενες γυναίκες και φαινόμενα 
σεξισμού» που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Νεολαίας και 
Εθελοντισμού Δ. Κομοτηνής - «Εξάγωνο»13. 

• Ο Δήμος Καβάλας προέβη σε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με  
τη Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας, με φορέα υλοποίησης το 
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Καβάλας, για τις 
γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

• Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα «Η έμφυλη βία ως φαινόμενο στη 
σημερινή πραγματικότητα» . Στην ημερίδα έλαβαν χώρα με τρεις 
εισηγήσεις του επιστημονικού προσωπικού του Ξενώνα Δήμου 
Κοζάνης14.  

• Δράση ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας από το 
Συμβουλευτικό Κέντρο και του Ξενώνα Κοζάνης μαζί με το  
Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Δ/νσης 
Αστυνομίας Κοζάνης, για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας 
κατά των Γυναικών. Έγινε διανομή ενημερωτικών εντύπων σε 
ειδικό σταντ στην κεντρική πλατεία της πόλης15. 

 
12 Διεθνής Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών – Το μήνυμα του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Χαλανδρίου. Αναρτήθηκε από 
το διαδίκτυο: https://www.chalandri.gr/category17/78051/ 
13 Εκδήλωση με θέμα, εργαζόμενες γυναίκες και φαινόμενα σεξισμού. Αναρτήθηκε από το διαδίκτυο: https://www.paratiritis-
news.gr/event/ergazomenes-gynaikes-kai-fainomena-sexismou/.  
14 Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: “Η έμφυλη βία ως φαινόμενο στη σημερινή πραγματικότητα” Αναρτήθηκε από το διαδίκτυο: 
https://psy.uowm.gr/imerida-i-emfili-via-os-fenomeno-sti-simerini-pragmatikotita/ 
15Ενημερωτική δράση από το Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Αναρτήθηκε από το διαδίκτυο:  https://e-
ptolemeos.gr/enimerotiki-drasi-apo-to-symvouleftiko-kentro-kozanis-gia-tin-eksaleipsi-tis-vias-kata-ton-gynaikon/ 

 

https://www.chalandri.gr/category17/78051/
https://www.paratiritis-news.gr/event/ergazomenes-gynaikes-kai-fainomena-sexismou/
https://www.paratiritis-news.gr/event/ergazomenes-gynaikes-kai-fainomena-sexismou/
https://psy.uowm.gr/imerida-i-emfili-via-os-fenomeno-sti-simerini-pragmatikotita/
https://e-ptolemeos.gr/enimerotiki-drasi-apo-to-symvouleftiko-kentro-kozanis-gia-tin-eksaleipsi-tis-vias-kata-ton-gynaikon/
https://e-ptolemeos.gr/enimerotiki-drasi-apo-to-symvouleftiko-kentro-kozanis-gia-tin-eksaleipsi-tis-vias-kata-ton-gynaikon/
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

• Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Δήμου Ιωαννιτών και η Εικαστική Συνεύρεση Amities-
Φιλίες συνδιοργάνωσαν την Έκθεση Ζωγραφικής και Φωτογραφίας "Φωνές και 
Σιωπές Θηλυκοτήτων στο Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων)16. 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων πραγματοποίησε διανομή 
ενημερωτικών φυλλαδίων και ημερολογίων για τη νέα χρονιά στην κεντρική 
πλατεία του δήμου, με τα στοιχεία του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, με 
την ελπίδα να φτάσει το μήνυμα «Μίλησε μας! Βρες την δύναμη που κρύβεις 
μέσα σου» σε κάθε γυναίκα.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
• Σιωπηρή διαμαρτυρία για τις γυναικοκτονίες 

πραγματοποιήθηκε στο κέντρο τη πόλης των Τρικάλων με 

τη συμμετοχή της εθελοντικής ομάδας Act4V V for 

Volunteers και την ομάδα κρουστών του Δημοτικού Ωδείου 

Τρικάλων. Επίσης έλαβε χώρα παράλληλη δράση με 

παρουσίαση Θεατρικού Δρώμενου από το Θεατρικό 

Εργαστήρι ενηλίκων, με τίτλο «Σπάστε την Σιωπή» 

στηριγμένο στο γνωστό ηπειρωτικό τραγούδι "ο 

Μενούσης", το οποίο αφηγείται μία γυναικοκτονία 

στηριγμένο στο γνωστό ηπειρωτικό τραγούδι "ο 

Μενούσης", το οποίο αφηγείται μία γυναικοκτονία17.  

• Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Λάρισας διοργάνωσε βιωματικό 

εργαστήρι με θέμα "'Εμφυλη Βία: Αποδομώντας Μύθους κ 

Προκαταλήψεις'', στον Πολυχώρο Τέχνης και Πολιτισμού 

"Ηλιαχτίδα"18. 

 

 

 
16 Ιωάννινα: Φωνές και Σιωπές θηλυκοτήτων»  Αναρτήθηκε από το διαδίκτυο: EPIRUS TV NEWS, https://www.epirus-tv-news.gr/2021/11/blog-
post_625.html 
17 Ηχηρό μήνυμα κατά της βίας των γυναικών από τα Τρίκαλα. Ανάρτηθηκε απο το διαδύκτυπο: https://trikalain.gr/ichiro-minyma-kata-tis-vias-ton-
gynaikon-apo-ta-trikala/ 
18 Η ανακοίνωση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Λαρισαίων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των 
Γυναικών. Αναρτήθηκε από το διαδύκτυο: https://www.241.gr/news/3/1201-xenonas-filoksenias-gynaikon 

https://www.epirus-tv-news.gr/2021/11/blog-post_625.html
https://www.epirus-tv-news.gr/2021/11/blog-post_625.html
https://trikalain.gr/ichiro-minyma-kata-tis-vias-ton-gynaikon-apo-ta-trikala/
https://trikalain.gr/ichiro-minyma-kata-tis-vias-ton-gynaikon-apo-ta-trikala/
https://www.241.gr/news/3/1201-xenonas-filoksenias-gynaikon
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

• Εκστρατεία ενημέρωσης «Δεν είσαι η μόνη, Δεν είσαι μόνη» του Κέντρου Γυναικών Κεφαλονιάς, με  α) 

μετάδοση από τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς σποτ με τη  φωνή της Αφροδίτης Σημίτη, κάλεσμα 

προς όλες τις γυναίκες, που υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας ή/και πολλαπλές διακρίσεις και β) τη 

δημιουργία αφισών/banner, που πρόβαλαν μηνύματα σχετικά με το φαινόμενο της βίας κατά των 

γυναικών σε κεντρικά σημεία της πόλης του Αργοστολίου 01/11 έως 30/11/202119. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

• Συνεργασία του Συμβουλευτικού Κέντρου και του Ξενώνα Θεσσαλονίκης με τη 

Δράση GEA (GENDER EQUALITY ASSEMBLY): συμμετοχή με παρουσίαση των 

δομών και ενημέρωση για θέματα ισότητας  στην ημερίδα που 

πραγματοποιήθηκε από τη GEA, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης 

και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας20. 

• Bazaar χειροποίητων αντικειμένων καθώς και αντικειμένων 

επαναχρησιμοποίησης, που έφτιαξαν φοιτήτριες (και όχι μόνο) του Τμήματος 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.  Σε συνεργασία με τον Ξενώνα Φιλοξενίας 

Γυναικών του Δήμου Θεσσαλονίκης τα έσοδα που  συγκεντρώθηκαν θα 

διατεθούν για να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

• Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Χανίων σε 

συνεργασία με το φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκος Δράμας, 

την 25η Νοεμβρίου σε κεντρικό κινηματοθέατρο της πόλης, 

πρόβαλε ταινίες με θέμα την έμφυλη βία. Πριν από την 

 
19 Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς τιμά την 25η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών. Αναρτήθηκε από 
το διαδίκτυο: https://www.inkefalonia.gr/koinonia/102393-to-symvouleftiko-kentro-gynaikon-kefalonias-tima-tin-25i-noemvriou-pagkosmia-imera-
eksaleipsis-tis-vias-kata-ton-gynaikon 
20 Ημερίδα για “Τα πρόσωπα της βίας” με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Αναρτήθηκε από το 
διαδίκτυο: https://thessaloniki.gr/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B1-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CF%83-26-11-2021/ 

 
 
 

 

https://www.inkefalonia.gr/koinonia/102393-to-symvouleftiko-kentro-gynaikon-kefalonias-tima-tin-25i-noemvriou-pagkosmia-imera-eksaleipsis-tis-vias-kata-ton-gynaikon
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/102393-to-symvouleftiko-kentro-gynaikon-kefalonias-tima-tin-25i-noemvriou-pagkosmia-imera-eksaleipsis-tis-vias-kata-ton-gynaikon
https://thessaloniki.gr/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CF%83-26-11-2021/
https://thessaloniki.gr/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CF%83-26-11-2021/
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προβολή των ταινιών υπήρξε ενημέρωση στους θεατές, καθώς και μοίρασμα ενημερωτικών φυλλαδίων. 

• Επίσης ο ΞΦ συμμετείχε  σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μάλεμε, για την 

παγκόσμια ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών στις 25 

Νοεμβρίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Πλατανιά , με ομιλήτριες μέλη 

του επιστημονικού προσωπικού του Ξενώνα και εκπρόσωπο της 

Αστυνομικής Δ/νσης Χανίων21.  

• Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Ρεθύμνου μαζί με τη 

γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου ΑΣΤΕΡΑΣ Ρεθύμνου διοργάνωσαν κοινή 

δράση η οποία φωτογραφήθηκε και δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο. Σε 

αγώνα ποδοσφαίρου στις 14 Νοεμβρίου, οι παίκτριες της ομάδας και τα 

στελέχη του Κέντρου φόρεσαν  μπλούζες με μηνύματα κατά της βίας. 

Παράλληλα, αναρτήθηκε πανό εντός του γηπέδου με μηνύματα κατά της 

βίας και πληροφορίες για το Κέντρο Συμβουλευτικής (το πανό παρέμεινε 

στην ομάδα, για να το αναρτούν σε κάθε αγώνα τους). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Δήμος Πλατανιά: εκδήλωση για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Αναρτήθηκε από το διαδύκτιο: https://ecopress.gr/dimos-platania-ekdilosi-
gia-tin-exale/ 

 

https://ecopress.gr/dimos-platania-ekdilosi-gia-tin-exale/
https://ecopress.gr/dimos-platania-ekdilosi-gia-tin-exale/
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

• Την 25η Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, σεμινάριο 

εκμάθησης αναγνώρισης παραβατικών συμπεριφορών που 

διοργανώθηκε από τον κύκλο γυναικών “Lean in” Ρόδου, σε 

συνεργασία με το Κ.Ε.Θ.Ι., το Συμβουλευτικό Κέντρο Ρόδου, 

τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Ρόδου και τον 

Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου. Ήταν το πρώτο από μία σειρά 

σεμιναρίων του Lean in Network Greece με τίτλο «Η κακιά 

στιγμή δεν είναι μία», που τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής 

Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 

και Ισότητας των Φύλων. Στόχος ήταν να εκπαιδευτεί το 

οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και ο κοινωνικός περίγυρος, για να μπορούν να αναγνωρίζουν τα σημάδια 

κακοποιητικής συμπεριφορά. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Καλαμάτας  άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό από τις 10:00 

έως τις 13:00 της 25ης Νοεμβρίου, με σκοπό την ενημέρωση σε θέματα έμφυλης βίας και την 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης22. 

• Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Κορίνθου συμμετείχε με ενημερωτικό 

περίπτερο και διανομή φυλλαδίων και κορδελών σε αγώνα βόλεϊ  γυναικών (ΑΣΠ Κορίνθου) προς τιμήν 

του θύματος γυναικοκτονίας στην Φολέγανδρο Γαριφαλιάς.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

• Την 25η Νοεμβρίου, ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών του 

Δήμου Λαμιέων διοργάνωσε περίπατο ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης για την ενδοοικογενειακή βία, σε 

συνεργασία με τα ΚΔΑΠ του Δήμου Λαμιέων, το Τμήμα 

Καταπολέμησης της Ενδοοικογενειακής Βίας της ΕΛΑΣ και 

το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Λαμιέων23. 

 
22 Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Καλαμάτας: ΟPEN DAY την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου. Αναρτήθηκε από το διαδύκτυο: 
https://www.messinialive.gr/symvouleftiko-kentro-gynaikon-thymaton-vias-tou-dimou-kalamatas-open-day-tin-pempti-25-noemvriou/ 
23 Περπατήσαμε με τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Λαμιέων – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. Αναρτήθηκε από το διαδίκτυο: 
https://www.mag24.gr/peripatos/ 

 

https://www.messinialive.gr/symvouleftiko-kentro-gynaikon-thymaton-vias-tou-dimou-kalamatas-open-day-tin-pempti-25-noemvriou/
https://www.mag24.gr/peripatos/
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• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Θήβας σε συνεργασία με την ΕΦΑ Βοιωτίας 

διοργάνωσε Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο  «Βία. Δεν είναι μόνο αυτό που 

βλέπεις…» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας (πύργος Σαιντ Ομέρ)- 17 

γυναίκες, αποτυπώνονται στο φακό για την ευαισθητοποίηση  του κοινού 

σχετικά με το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Γυναίκες στον οικιακό 

χώρο, γυναίκες σε θέσεις ευθύνης, γυναίκες φροντίστριες  ατόμων με 

αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες, γυναίκες που τάχθηκαν να υπηρετήσουν τα 

δικαιώματα άλλων γυναικών… και μέσα από αυτές όλες οι υπόλοιπες24.    

 

Λειτουργία της Ομάδας Εργασίας για την Έμφυλη Βία (Gender-Based Violence 

Sub-Working group) για το τρίμηνο Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2021.  

 

Η Ομάδα Εργασίας, υπό της προεδρία της Υ.Α. του ΟΗΕ για τους πρό-

σφυγες και τη συν-προεδρία της ΓΓΔΟΠΙΦ, συνέχισε τις μηνιαίες συνα-

ντήσεις με τη συμμετοχή ΜΚΟ, κρατικών φορέων και Διεθνών Οργανι-

σμών. Την περίοδο αναφοράς η ημερήσια διάταξη των συναντήσεων 

περιλάμβανε: 

-  Tην παρουσίαση εξειδικευμένων προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα «Ενίσχυσης της πρόσβασης σε 

υπηρεσίες των επιζήσασων/ώντων έμφυλης βίας στην Ελλάδα» που υλοποιεί η Μετάδραση, ερευνών 

όπως «Η επιδημία των διακρίσεων» (The discrimination epidemic) που διεξήγαγε η οργάνωση LGBTQI+ 

Samos project, καθώς και εργαλείων όπως ο Οδηγός Επιβίωσης για Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο από 

το Refugee Info.   

- Η Υ.Α. του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες παρουσίασε έρευνα που αφορά στην αξιολόγηση των αναγκών (που 

διεξήχθη μέσω εστιασμένων συζητήσεων με τον προσφυγικό πληθυσμό- Participatory Assessment) των 

προσφύγων και αιτούντων/ουσών άσυλο που διαμένουν στα Κέντρα Υποδοχής και στον αστικό ιστό. 

- Τέλος, οι συμμετέχοντες διοργάνωσαν και συμμετείχαν από κοινού σε δράσεις στο πλαίσιο της 

εκστρατείας για τις 16 ημέρες ακτιβισμού ενάντια στην έμφυλη βία (25 Νοεμβρίου- 10 Δεκεμβρίου).  

 

Η αποτύπωση των παρακάτω στοιχείων καλύπτει την χρονική περίοδο Οκτώβριος 2021- Δεκέμβριος 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. 

 

 
24Βία. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις…» – Έκθεση Φωτογραφίας με αφορμή την 25η Νοεμβρίου- Παγκόσμια ημέρα Εξάλειψης της 
Βίας Κατά των Γυναικών».  Αναρτήθηκε από το διαδίκτυο: https://e-scorpios.gr/?p=22059 

 

https://e-scorpios.gr/?p=22059
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Συμβουλευτικά Κέντρα (ανάλυση δεδομένων καλύπτοντας το τρίμηνο Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2021)25,26 
 
 

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) λειτουργεί 14 
Συμβουλευτικά Κέντρα (ΣΚ) στις πρωτεύουσες των διοικητικών 
περιφερειών της χώρας για γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη 
βία/ή και πολλαπλές διακρίσεις. Τα 14 ΣΚ αυτά, μαζί με τα 
υπόλοιπα 27 που ανήκουν στους Δήμους όπου εδρεύουν, 
εντάσσονται στο Δίκτυο Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ. Τα ΣΚ παρέχουν 
δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες 
επιζήσασες έμφυλης και ενδοοικογενειακής  βίας ή και πολλαπλών 
διακρίσεων, από εξειδικευμένο προσωπικό (σύμβουλο υποδοχής, 
ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, νομικό κτλ.).  
Είναι ενδεικτικό ότι την περίοδο αναφοράς, υποστηρίχθηκαν από 
τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ ανά 
την Ελλάδα συνολικά 1.455 γυναίκες επιζήσασες βίας και 
πολλαπλών διακρίσεων (1.353) που έλαβαν συμβουλευτική καθώς 
και τρίτα πρόσωπα (102) που έλαβαν, κυρίως, χρήσιμη 

ενημέρωση. Η έμφυλη βία κατά των γυναικών και για τους τρεις μήνες αναφοράς υπερισχύει σε καταγραφές 
με ποσοστό 89% (1.291) συγκριτικά με τα περιστατικά πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες27 
σε ποσοστό  11% (164)28. Κατά την περίοδο αναφοράς, βασική πηγή  
 
ενημέρωσης των ωφελούμενων γυναικών για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες των Συμβουλευτικών Κέντρων του 
Δικτύου ήταν σε ποσοστό 29% άλλος φορέας, σε ποσοστό 20% 
η Γραμμή Υποστήριξης  SOS 15900, ενώ το 11% ενημερώθηκε 
από το διαδίκτυο, το 10% ενημερώθηκε από φιλικό/γνωστό 
πρόσωπο,  με ίδιο ποσοστό το 6% ενημερώθηκε από άλλη 
εξυπηρετούμενη και από άλλη πηγή. Με πολύ μικρότερο 

ποσοστ
ό από 
τα σύνολα 2% ενημερώθηκε αντίστοιχα από τα έντυπα 
και 1% από την τηλεόραση, ενώ το 1% δεν έδωσε αυτά 
τα στοιχεία.  
 

 
25 (*)Υποσημείωση: 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. 
26Τα 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%). 
27 Γυναίκες πρόσφυγες, μετανάστριες, γυναίκες ΑμεΑ, τοξικοεξαρτημένες, μακροχρόνια άνεργες, μονογονείς κ.α..  
28 Oι μοναδικές περιπτώσεις (εξυπηρετούμενες) στα Συμβουλευτικά Κέντρα μπορεί να αναφέρουν ταυτόχρονα περιστατικό/α έμφυλης βίας και 
περιστατικό διάκρισης/-ων).   

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ 

(Αυτοπροσώπως και Τρίτα 

Πρόσωπα)Χρονική 

περίοδος: 01-10-2021 έως 

31-12-2021

Πολλαπλών Σύνολα

Έντυπα υποδοχής 1291 164 1455

Βίας

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ 

ΚΕΝΤΡΑ Χρονική 

περίοδος: 01-10-2021 

έως 31-12-2021

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΤΡΙΤΑ 

ΠΡΩΣΩΠΑ

Έντυπα υποδοχής 1353 102

Σύνολα

1455
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Πίνακας 1: Εξυπηρετούμενες γυναίκες στα Συμβουλευτικά Κέντρα ανά την επικράτεια (01-10-2021 έως 31-
12-2021). Αναλυτικά, και για τους τρεις μήνες αναφοράς το 38,6% εξ αυτών (ωφελούμενες γυναίκες και τρίτα 
πρόσωπα) εξυπηρετήθηκαν στην Αττική, την Θεσσαλονίκη 
σε ποσοστό 7,4%, την Κρήτη σε ποσοστό 6,5% και την 
Καβάλα σε ποσοστό 4,7%.  Με σχεδόν ίδια ποσοστά,  3% 
εξυπηρετήθηκαν στο Συμβουλευτικό Κέντρο της  Κομοτηνής, 
2,8% της  Λάρισας και με ποσοστό 2,7% των Ιωαννίνων και 
2,6% της Τρίπολης αντίστοιχα,  ενώ το 14,8% εκ του 
συνόλου εξυπηρετήθηκε από τα υπόλοιπα Συμβουλευτικά 
Κέντρα τους Δικτύου29.  
 
Γράφημα 1: Είδος βίας που καταγγέλλεται από 
εξυπηρετούμενες γυναίκες (01-10-2021 έως 31-12-2021).  
 
Το επικρατέστερο είδος έμφυλης βίας και για τους τρεις 
μήνες αναφοράς για τις ωφελούμενες γυναίκες είναι η 
ενδοοικογενειακή βία με 82% 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
29Η 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. 
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Γράφημα 2: Σχέση επιζήσασας-δράστη όπως αυτή δηλώνεται από τις ωφελούμενες γυναίκες (01-10-2021 
έως 31-12-2021). 
 
Τα στατιστικά δεδομένα 
αναδεικνύουν για τους τρεις 
μήνες αναφοράς ότι η σχέση 
επιζήσασας–δράστη είναι 
κυρίως συζυγική, κατά 55%, 
καθώς και  συντροφική σε 
ποσοστό 18%, ενώ με ίδιο 
ποσοστό 9% αφορά κάποιο 
μέλος της οικογένειας τους ή 
άλλο άτομο. Σχετικά με την 
οικογενειακή κατάσταση των 
ωφελούμενων γυναικών το 
42% είναι έγγαμες, το 20% εκ 
του συνόλου δηλώνει 
ανύπαντρη, με ποσοστό 14% 
να είναι διαζευγμένες και 
αντίστοιχα σε ποσοστό 11% να  
βρίσκονται σε διάσταση, ενώ με σχεδόν ίδιο ποσοστό 2,5% είναι σε κατάσταση συμβίωσης και σε κατάσταση 
χηρείας. Τέλος το 9% των ωφελούμενων γυναικών δεν έδωσαν αυτά τα στοιχεία.  

 
Γράφημα 3: Ηλικιακές ομάδες ωφελούμενων γυναικών (01-10-2021 έως 31-12-2021).  
 

Αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες 
των γυναικών που έλαβαν 
εξειδικευμένες υπηρεσίες στα 
Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου 
την περίοδο αναφοράς,  το 
μεγαλύτερο ποσοστό 31% αφορά τις 
γυναίκες   ηλικίας μεταξύ 36-45, 
ακολουθούν με σχεδόν ίδιο 
ποσοστό  οι ηλικιακές ομάδες 
μεταξύ 26-35 και σε 46-55χρονών με 
ποσοστά 19% και 18% αντίστοιχα. 
Το 10% αφορά γυναίκες έως 25 
ετών, το 8% αφορά τις γυναίκες άνω 
των 60 ετών, ενώ σε ποσοστό 6% 
είναι  γυναίκες μεταξύ 56-60 ετών. 
Τέλος το 8% από τα σύνολα των 
ωφελούμενων δεν αποκάλυψε τα 
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στοιχεία που αφορούν την ηλικία τους. Στα χαρακτηριστικά των ωφελούμενων γυναικών που έλαβαν 
συμβουλευτική είναι και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο.   

 
Γράφημα 4: Επίπεδο εκπαίδευσης ωφελούμενων γυναικών (01-10-2021 έως 31-12-2021).  
 

Ενδεικτικά, κατά την περίοδο 
αναφοράς το μεγαλύτερο 
ποσοστό  των γυναικών έχουν 
ολοκληρώσει σε ποσοστό 20% 
την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
το 18% την πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση, το 15% εκ του 
συνόλου την μεταλυκειακή 
εκπαίδευση, ενώ  σε ποσοστό 
9% από τα σύνολά φαίνεται να 
έχουν ολοκληρώσει την 
υποχρεωτική εκπαίδευση. 
Επιπλέον, τοίδιο ποσοστό 7% 
αντιστοιχεί σε   ωφελούμενες 
που έχουν ολοκληρώσει το 

δημοτικό και την τεχνολογική εκπαίδευση αντίστοιχα,  ενώ το 4% έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές 
και το 1% των γυναικών φαίνεται να δηλώνουν αναλφάβητες. Τέλος το 19% δεν αποκάλυψε τα στοιχεία αυτά. 
 
Γράφημα 5: Κατάσταση απασχόλησης ωφελούμενων γυναικών (01-10-2021 έως 31-12-2021).  
 

Σχετικά με την κατάσταση απασχόλησης των 
εξυπηρετούμενων και για τους τρεις μήνες αναφοράς, με 
ποσοστό 41% φαίνεται να είναι εργαζόμενες γυναίκες και 
άνεργες αντίστοιχα,  το  6% είναι γυναίκες συνταξιούχες και 
το 8% από τοσύνολο  δεν αποκάλυψε αυτά τα στοιχεία. 
Από τις γυναίκεςπου αναζήτησαν βοήθεια κατά την περίοδο 
αναφοράς, το 78% ανέφεραν ότι έχουν Ελληνική 
υπηκοότητα, το 12% ότι είναι γυναίκες πρόσφυγες και 
μετανάστριες οι οποίες ζουν στην Ελλάδα, ενώ το 10% εκ 
του συνόλου δεν αποκάλυψε τα στοιχεία αυτά.  
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Γράφημα 6: Αιτήματα από ωφελούμενες γυναίκες (01-10-2021 έως 31-12-2021) 
 
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, το 31% έλαβε  

νομική στήριξη και 
το 30% ψυχολογική 
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 των 
γυναικών σε 
ποσοστό 4% από το 

σύνολο και την εργασιακή συμβουλευτική σε ποσοστό 3% από τα σύνολα.  
Αναφορικά με τις υπηρεσίες διερμηνείας στις Δομές του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ,  το ΚΕΘΙ συνεχίζει να  
παρέχει υπηρεσίες στις κύριες ομιλούμενες γλώσσες των γυναικών προσφύγων σε Αραβικά και Φαρσί. 
Επιπλέον, αναγνωρίζοντας την χρησιμότητα της πρόσβασης όλων των γυναικών επιζησασών έμφυλης 
βίας/πολλαπλών διακρίσεων σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, το ΚΕΘΙ ανέλαβε τη χρηματοδότηση της δράσης σε 
μια δεξαμενή διερμηνέων από την ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση σε περισσότερες από 22 γλώσσες και διαλέκτους. Κατά 
την περίοδο αναφοράς πραγματοποιήθηκαν συνολικά 200 συνεδρίες με την βοήθεια της διερμηνείας στα 
Συμβουλευτικά Κέντρα και στους Ξενώνες Φιλοξενίας ανά την Ελλάδα. Οι κύριες συνεδρίες αφορούσαν την 
χρήσιμη ενημέρωση των εξυπηρετούμενων γυναικών καθώς και την ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη.  
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Ξενώνες Φιλοξενίας (ανάλυση δεδομένων που καλύπτουν το τρίμηνο Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2021)30 
 
Οι Ξενώνες Φιλοξενίας (ΞΦ) της ΓΓΔΟΠΙΦ  διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, λόγω 
της ανάγκης απομάκρυνσης των γυναικών και των παιδιών τους από την εστία της 
βίας και ειδικότερα, κατά την περίοδο της κρίσης, προστατεύοντάς τους από τον 
θύτη. Οι  ΞΦ παρέχουν ασφάλεια στις φιλοξενούμενες γυναίκες και στα παιδιά 
τους, με την τήρηση του απορρήτου σε ότι αφορά τα στοιχεία του Ξενώνα, 
διεύθυνση και τηλέφωνο, και της ανωνυμίας των γυναικών. Εκτός από φιλοξενία 
και ασφάλεια, οι ΞΦ παρέχουν ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από το 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που τα στελεχώνει (Ψυχολόγους, 
Παιδοψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Διοικητικό, Βοηθητικό Προσωπικό, 
Φύλακες), καθώς επίσης, διευκολύνει και την πρόσβαση των γυναικών σε νομική 
συμβουλευτική/βοήθεια, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα της 

ΓΓΔΟΠΙΦ  ή σε άλλους φορείς, που εδρεύουν κοντά στους ΞΦ. 
 
 
 Γράφημα 1: Φιλοξενούμενες γυναίκες και παιδιά (01-10-2021 έως 31-12-2021).  
 
Αναλυτικότερα, την περίοδο αναφοράς στους Ξενώνες του Δικτύου φιλοξενούνταν 252 άτομα: 113 γυναίκες 
και 139 παιδιά, καλύπτοντας 
περίπου το 66% της συνολικής 
χωρητικότητάς των Ξενώνων 
Φιλοξενίας31. Εκ του συνόλου των 
φιλοξενούμενων γυναικών και των 
παιδιών οι 34 είναι γυναίκες 
πρόσφυγες και τα 52 παιδιά 
πρόσφυγες. Επιπλέον, με βάση την 
ημερομηνία εισόδου στο 
εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 
έγιναν συνολικά 45 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 

 
30Τα 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 Πολύκεντρο τηλ.: 210 5202800 - Στην 
24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 - Στην ιστοσελίδα www.womensos.gr 
31Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Χωρητικότητα Ξενώνων σε 19 Δομές, περίπου 380 θέσεων 
ασφαλούς στέγασης για τις γυναίκες και τα ανήλικα παιδιά τους 

http://www.womensos.gr/


 
 
 
 
Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο #6:Πολιτικές και Δράσεις της ΓΓΔΟΠΙΦ 
για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 
Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων του Δικτύου Δομών και της Γραμμής    
SOS 15900 της ΓΓΔΟΠΙΦ Οκτώβριος 2021- Δεκέμβριος 2021 

 

18 
 

κατά των φιλοξενούμενων γυναικών (Νέες Eίσοδοι - Συνεχιζόμενες-Παλαιές) και για τους τρεις μήνες 
αναφοράς υπερισχύει σε καταγραφές με ποσοστό 83% (94) συγκριτικά με τα περιστατικά πολλαπλών 
διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες32σε ποσοστό  17% (19).  
 
Πίνακας 1: Φιλοξενούμενες γυναίκες και παιδιά ανά την επικράτεια (01-10-2021 έως 31-12-2021).  
 

Οι Ξενώνες Φιλοξενίας με την 
μεγαλύτερη πληρότητα από το 
σύνολο (γυναίκες και παιδιά) 
φαίνεται να είναι κυρίως στην 
Αττική με ποσοστό 24%, ακολουθεί 
η Θεσσαλονίκη σε ποσοστό 9%, με 
σχεδόν ίδιο ποσοστό 8,4% τα 
Ιωάννινα και 8% αντίστοιχα η 
Λαμία33. Επιπλέον, εκ του συνόλου 
των φιλοξενούμενων στην Αττική 
το μεγαλύτερο ποσοστό των 
γυναικών και παιδιών προσφύγων 
είναι 22% και 18,6% στον Ξενώνα 
Φιλοξενίας των Ιωαννίνων 
αντιστοίχως. Επιπλέον, εκ του 
συνόλου των φιλοξενούμενων 
γυναικών την περίοδο αναφοράς 
το 82% δήλωσε ότι έχει παιδιά και 
το 18% ότι δεν έχει. Εκ του 

συνόλου των φιλοξενούμενων παιδιών (139) σε 
ποσοστό 57% αφορά κορίτσια έως 18 ετών και 43% 
αγόρια  κάτω των 12 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.  
 
 
 
 

 

 
32Γυναίκες πρόσφυγες, μετανάστριες, γυναίκες ΑμεΑ, τοξικοεξαρτημένες, μακροχρόνια άνεργες, μονογονείς κ.α..  
33Η 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. 

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρονική 

Περίοδος: 01-10-2021 έως 31-12-2021
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ

Σύνολα 80 59
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Γράφημα 3: Ηλικιακές ομάδες φιλοξενούμενων γυναικών (01-10-2021 έως 31-12-2021).  
 

Αναφορικά με τις ηλικιακές 
ομάδες των φιλοξενούμενων 
γυναικών την περίοδο 
αναφοράς, με ποσοστό 38% εκ 
του συνόλου είναι γυναίκες 
ηλικίας μεταξύ 26-35 και με το 
25% μεταξύ 36-45 ετών. 
Ακολουθούν με ποσοστό 19% τα 
νεαρά κορίτσια έως 25 ετών, με 
8% η ηλικιακή ομάδα 46-55 
ετών. Το 4 % αφορά γυναίκες 56-
60 ετών καθώς και το 3% 
γυναίκες φιλοξενούμενες άνω 
των 60 ετών, ενώ το 3% εκ του 
συνόλου των φιλοξενούμενο 
γυναικών δεν έδωσε αυτά τα 
στοιχεία.  
 

Γράφημα 4: Επίπεδο εκπαίδευσης φιλοξενούμενων γυναικών (01-10-2021 έως 31-12-2021). Ενδεικτικά, κατά 
την περίοδο αναφοράς με το μεγαλύτερο ποσοστό εκ του συνόλου των φιλοξενούμενων γυναικών φαίνεται να 
έχουν ολοκληρώσει το 
δημοτικό κατά 24%, την 
υποχρεωτική και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
κατά 20,5% εκάστη. 
Ακολουθούν με ποσοστό 8%  
οι φιλοξενούμενες που έχουν 
μεταλυκειακή εκπαίδευση και 
σε ποσοστό 6% να έχουν 
ολοκληρώσει την 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 
Με μικρότερο ποσοστό της 
τάξης του 5% εμφανίζονται οι 
αναλφάβητές φιλοξενούμενες 
και 4% οι γυναίκες με που 
έχουν τεχνολογική 
εκπαίδευση. Τέλος το 12% εκ των φιλοξενούμενων γυναικών δεν έδωσε αυτά τα στοιχεία.  
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Γράφημα 5 : Κατάσταση απασχόλησης φιλοξενούμενων γυναικών 
(01-10-2021 έως 31-12-2021).  
 
Την περίοδο αναφοράς οι φιλοξενούμενες γυναίκες  σε συντριπτικό 
ποσοστό 81% ανέφεραν ότι είναι άνεργες, ενώ μόνο το 9% είναι 
εργαζόμενες. Οι φιλοξενούμενες γυναίκες μπορούν να λάβουν 
εργασιακή συμβουλευτική στους Ξενώνες Φιλοξενίας και τα 
Συμβουλευτικά Κέντα του Δικτύου αλλά και να παραπεμφθούν σε 
αρμόδιους φορείς34.  
 
Γράφημα 6: Είδος βίας που καταγγέλλεται από φιλοξενούμενες 
γυναίκες (01-10-2021 έως 31-12-2021).  
 
Το επικρατέστερο είδος βίας και για τους τρεις μήνες αναφοράς 
στους Ξενώνες Φιλοξενίας είναι η ενδοοικογενειακή βία με ποσοστό 
80% από το σύνολο των καταγεγραμμένων μορφών βίας. 
Ακολουθούν με μειωμένο ποσοστό 5% τα περιστατικά βιασμών, το 
trafficking με 
3% και η 

σεξουαλική παρενόχληση  με 2% από τα σύνολά των 
περιστατικών βίας.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
34Πρόγραμμα για την ένταξη των άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στο βελτιωμένο πρόγραμμα απασχόλησης ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων του ΟΑΕΔ, ανάρτηση από την ιστοσελίδα 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


 
 
 
 
Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο #6:Πολιτικές και Δράσεις της ΓΓΔΟΠΙΦ 
για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 
Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων του Δικτύου Δομών και της Γραμμής    
SOS 15900 της ΓΓΔΟΠΙΦ Οκτώβριος 2021- Δεκέμβριος 2021 

 

21 
 

Γράφημα 7: Σχέση επιζήσασας-δράστη (01-10-2021 έως 31-12-2021).  
 

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 55%, καθώς και 
συντροφική (νυν/πρώην) σε ποσοστό 
22%, ενώ το 10% εκ του συνόλου των 
γυναικών φιλοξενούμενων 
κατήγγειλαν ότι ο δράστης είναι 
κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας.  
 
Γράφημα 8: Αιτήματα από γυναίκες 
φιλοξενούμενες (01-10-2021 έως 31-
12-2021).  

 
Τα κύρια αιτήματα που αποτυπώθηκαν στους ΞΦ ανά την επικράτεια και για τους τρεις μήνες αναφοράς ήταν 
η συνεχιζόμενη φιλοξενία των γυναικών και των παιδιών τους πέρα των τριών μηνών, η οποία αναζητήθηκε σε 
ποσοστό 27%. Ακολουθεί με ποσοστό 19% 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. Η χρήσιμη 
πληροφόρηση και 
ενημέρωση των γυναικών 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 7% 
καθώς και η εργασιακή 
συμβουλευτική των 
φιλοξενούμενων γυναικών 
σε ποσοστό 6%. 
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Γραμμή Υποστήριξης SOS15900 (ανάλυση δεδομένων που 
καλύπτει το τρίμηνο Οκτώβριος 2021- Δεκέμβριος 2021) 

Η τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 λειτουργεί πανελλαδικά, 24ώρες 
το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, είναι δωρεάν και παρέχει άμεση 
βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά βίας, 
ψυχοκοινωνική συμβουλευτική σε γυναίκες επιζήσασες έμφυλης 
βίας, καθώς και πληροφόρηση και ενημέρωση για θέματα σχετικά 
με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών 
σε όλους τους πολίτες και τους φορείς. Πληροφορίες μπορούν 
επίσης να λάβουν όσες και όσοι το επιθυμούν στέλνοντας e-mail 
στο sos15900@isotita.gr, καθώς και μέσα από την ιστοσελίδα 
metoogreece.gr. Την περίοδο αναφοράς η Γραμμή SOS 15900 
έλαβε συνολικά  174 email,  εκ των οποίων τα περισσότερα 
αφορούσαν την χρήσιμη πληροφόρηση των γυναικών σχετικά με 
τις υπηρεσίες των Συμβουλευτικών Κέντρων της ΓΓΔΟΠΙΦ, καθώς 

και πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες υποστήριξής των γυναικών με νομική 
συμβουλευτική/βοήθεια. Επιπλέον στην Γραμμή 15900 παρέχετε το πρόγραμμα διερμηνείας το οποίο είναι το 
εξής: Δευτέρα και Πέμπτη 9:00-11:00 Αραβικά και Τρίτη και Παρασκευή 9:00-11:00 Φαρσί. Οι Αραβόφωνες και 
οι Φαρσόφωνες γυναίκες μπορούν επίσης να κλείσουν ραντεβού με τους/τις συμβούλους της Γραμμής 15900 
και την/τον διερμηνέα με σκοπό  να λάβουν την κατάλληλη υποστήριξή/πληροφόρησή.  

 

Γράφημα 1: Είδος κλήσης (01-10-2021 έως 31-12-2021).  

 

Αναλυτικά, την περίοδο αναφοράς καταγράφηκαν 
συνολικά 2.865 κλήσεις,  εκ των οποίων οι 1.920 
αφορούσαν «περιστατικά βίας» και οι 524 «χρήσιμη 
ενημέρωση»35. Από το σύνολο των κλήσεων που 
καταγράφηκαν από την Γραμμή SOS 15900 που 
αφορούσαν περιστατικά βίας το 73% ήταν γυναίκες 
ωφελούμενες και το 27% αφορούσε τα τρίτα 
πρόσωπα.  

 

 

 

 

 

 

 
35 (*) Υποσημείωση: Οι μη σχετικές κλήσεις, όπως φάρσες, κ.λπ. δεν αναλύονται σε αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο  
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Γράφημα 2: Τρίτο Πρόσωπο που καλεί (01-10-2021 έως 31-12-2021).  

 

Τα τρίτα πρόσωπα που κάλεσαν την Γραμμή Υποστήριξης 15900 και τους τρεις μήνες αναφοράς,  είναι σε 
ποσοστό 28% ο/η φίλος/-η 
της επιζήσασας, ακολουθεί 
με ίδιο ποσοστό 16% ο 
γονέας και «άλλο» άτομο 
αντιστοίχως. Επιπλέον,  από 
τις συνολικές κλήσεις των 
τρίτων προσώπων, σε 
ποσοστό 12% ήταν ο/η 
αδερφός/-η και με ίδιο 
ποσοστό της τάξεως 11% 
άλλος/η συγγενής και ο 
γείτονας, ενώ το τέκνο της 
επιζήσασας αφορά σε 
ποσοστό 6% από τα σύνολα. 
Από το σύνολο των κλήσεων 
που καταγράφηκαν για τις 
ωφελούμενες  γυναίκες την 
περίοδο αναφοράς, το  91% κάλεσαν για 1η φορά την Γραμμή Υποστήριξης 15900, το 7 % κάλεσε για 2η φορά, 
ενώ το 1% εκ του συνόλου των ωφελούμενων κάλεσαν για 3ηή και 4η φορά εκάστη. Οι ωφελούμενες  που 
κάλεσαν για πρώτη φορά κατά την περίοδο αναφοράς  πληροφορήθηκαν για αυτήν κυρίως από το διαδίκτυο 
κατά 9%, από άλλο φορέα κατά 6% και από την τηλεόραση και από γνωστό τους πρόσωπο κατά 5%, ενώ 
μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 75% 
δεν αποκάλυψε την συγκεκριμένη 
πληροφορία κατά την διάρκεια της 
κλήσης.  

 

Χάρτης 1: Περιφέρειες από τις οποίες 
προέρχονται οι κλήσεις των 
ωφελούμενων γυναικών (01-10-2021 
έως 31-12-2021).  

 

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 35% καθώς και η 
Κεντρική Μακεδονία σε ποσοστό 12%, 
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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 29%. Το ποσοστό των ωφελούμενων γυναικών που κάλεσαν την Γραμμή Υποστήριξης 
15900 και ανέφεραν Ελληνική υπηκοότητα και για τους τρεις μήνες αναφοράς  ήταν 94%,  το 6% 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 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.  

 

Γράφημα 3: Ηλικιακές ομάδες ωφελούμενων γυναικών (01-10-2021 έως 31-12-2021).  

 

Σχετικά με την ηλικιακή ομάδα 
των ωφελούμενων γυναικών που 
κάλεσαν την Γραμμή 15900 την 
περίοδο αναφοράς, παρατηρείται 
ότι οι γυναίκες μεταξύ 40-54 
χρονών και 25-39  αποτελούν το 
μεγαλύτερο ποσοστό της τάξεως 
19% εκάστη από το σύνολο των 
κλήσεων που αφορούν 
περιστατικά βίας. Ακολουθεί με 
σχεδόν ίδιο ποσοστό 6,5% η 
ηλικιακή ομάδα μεταξύ 55-64 
ετών και  τα νεαρά κορίτσια έως 
24 ετών, ενώ το 4% από τα 
σύνολα των ωφελούμενων 
αφορά τις γυναίκες 65 ετών και 
άνω. Τέλος, κατά την διάρκεια 
της κλήσης το 45% εκ του 
συνόλου των γυναικών δεν αποκάλυψαν στοιχεία που αφορούν την ηλικία τους.  
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Γράφημα 4: Εργασιακή κατάσταση ωφελούμενων γυναικών (01-10-2021 έως 31-12-2021).  

 

Αναφορικά με την εργασιακή κατάσταση των 
ωφελούμενων γυναικών που κάλεσαν την Γραμμή 
Υποστήριξης 15900 και τους τρεις μήνες αναφοράς το 
24% δήλωσε ότι εργάζεται, το 14% ανέφερε ότι είναι 
άνεργες και το 9% ανενεργή, ενώ  μεγάλο ποσοστό της 
τάξεως του 53% δεν αποκάλυψε αυτά τα στοιχεία κατά 
την διάρκεια της κλήσης. Σχετικά με την εκπαιδευτική 
κατάσταση των ωφελούμενων γυναικών  που κάλεσαν 
την Γραμμή 15900 την περίοδο αναφοράς, σε ποσοστό 
90% 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 
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την 

μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση και κάποιο μεταπτυχιακό αντίστοιχα.  

 

Γράφημα 5: Είδος βίας που καταγγέλλεται από τις ωφελούμενες γυναίκες (01-10-2021 έως 31-12-2021).  

 

Επιπλέον, η ενδοοικογενειακή βία συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξεως του 76% από όλα 
τα είδη βίας που καταγράφηκαν στην Γραμμή 
Υποστήριξης 15900 και τους τρεις μήνες 
αναφοράς. Ακολουθούν τα παεριαταικά 
σεξουαλικλης παρενόχλησης σε ποσοστό 2%, 
ενώ το 1% αφορά τα περιστατικά βιασμών.    
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Πίνακας 1: Μορφές Βίας στο Πλαίσιο Περιστατικών Ενδοοικογενειακής Βίας (01-10-2021 έως 31-12-2021).  

Οι κύριες μορφές βίας στο πλαίσιο περιστατικών  ενδοοικογενειακής βίας είναι σε ποσοστό 35% η ψυχολογική 

βία, με σχεδόν ίδιο ποσοστό 29% η λεκτική βία και τα περιστατικά σωματικής βίας αντίστοιχα, 4% οικονομική 
βία και 2% η σεξουαλική βία στο πλαίσιο της συντροφικής/συζυγικής βίας. Επιπλέον σημαντική αναφορά 
αποτελούν τα περιστατικά σεξουαλική κακοποίησης μεταξύ στενών συγγενών, με δράστες τον  πατέρα, τον 
αδερφός, το τέκνο της επιζήσασας καθώς και άλλο μέλος της οικογένειας. Από το σύνολο των γυναικών που 
κατήγγειλαν ενδοοικογενειακή βία την περίοδο αναφοράς το 50% δήλωσε ότι έχει παιδιά, το 17% ότι δεν έχει 
και το 33% εκ του συνόλου των γυναικών  δεν θέλησε να κάνει αναφορά σε αυτό. Επίσης εκ του συνόλου των 
ευάλωτων ωφελούμενων γυναικών που κάλεσαν την Γραμμή 15900 την περίοδο αναφοράς,  με ίδιο ποσοστό 
το 1% δήλωσε ότι είναι έγκυες, μονογονέας με ανήλικο παιδί (κάτω των 16 ετών) και γυναίκες με αναπηρία 
αντίστοιχα, ενώ το 8% ανέφερε ότι έχει χρόνια προβλήματα υγείας, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό 89% δεν έδωσε 
αυτά τα στοιχεία κατά την διάρκεια των κλήσεων.  

 

Γράφημα 6: Σχέση επιζήσασας-
δράστηόπως αυτή καταγράφηκε στις 
κλήσεις των ωφελούμενων 
γυναικών(01-10-2021 έως 31-12-
2021).  

Αναφορικά με τη σχέση επιζήσασας-
δράστη την περίοδο αναφοράς για τις 
ωφελούμενες γυναίκες  που κάλεσαν 
την Γραμμή 15900 και ανέφεραν 
περιστατικό βίας, ο σύζυγος (νυν και 
πρώην) ήταν ο δράστης στο 47% των 
περιπτώσεων. Ακολουθεί με 
στατιστική διαφορά ο σύντροφος (νυν 
και πρώην) με ποσοστό 18%. Σε 
ποσοστό 6% αφορά δράστη κάποιο 
τρίτο γνωστό πρόσωπό της 

Σχέση με τον δράστη Σωματική Ψυχολογική Σεξουαλική Λεκτική Οικονομική Απροσδιόριστο

Σύνολο 

περιστατικών 

βίας

Συνοίκηση

Σύζυγος (νυν και πρώην) 420 484 14 423 70 12 1423 494

Σύντροφος  (νυν και 

πρώην)
149 206 20 159 14 3 551 108

Πατέρας 24 24 3 18 3 1 73 21

Αδελφός/-ή 21 24 1 19 1 0 67 10

Τέκνο 38 38 2 36 5 0 119 35

Άλλο μέλος οικογένειας 26 36 3 23 3 2 91 24

Απροσδιόριστο 3 2 0 0 0 1 6 1

Σύνολα

681 

(29,2%)
814(35%) 43(2%) 678(29%) 96(4%) 18(0,8%) 2330 693

ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ -Χρονική περίοδος:  01-10-2021 έως 31-12-2021
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επιζήσασας, ενώ με ίδιο ποσοστό της τάξεως 4% αφορά το τέκνο και άλλο μέλος της οικογένειας. Επίσης, με 
ίδιο ποσοστό 2% εκάστη αφορά σε δράστες τον πατέρα και τον αδερφό/-η. Τέλος, το 16% δεν έδωσε αυτά τα 
στοιχεία κατά την διάρκεια της κλήσης.  

 

Γράφημα 7: Αιτήματα από ωφελούμενες γυναίκες (01-10-2021 έως 31-12-2021).  

 

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 37%, ακολουθεί η 
νομική συμβουλευτική με 
ποσοστό 35%, ενώ 
σημαντικός αριθμός 
αντιστοιχεί και στα αιτήματα 
νομικής βοήθειας και 
φιλοξενίας των γυναικών και 

των ανήλικών παιδιών τους.   
 

 

 

 

 

 
 

 


