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Το παρόν ενημερωτικό δελτίο αποτελεί την έβδομη 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 Ιανουάριος- Μάρτιος 
2022(*3).  

Μήνυμα της Υφυπουργού  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την 8η Μάρτη 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών 
μας βρίσκει να θρηνούμε για τη βία, τον πόνο και τις 
ανθρώπινες απώλειες του λαού της Ουκρανίας. Οι γενναίες 
γυναίκες της Ουκρανίας πολεμούν και ηγούνται στην πρώτη 
γραμμή, αναγκάζονται να στεγάσουν τα αγαπημένα τους 
πρόσωπα σε καταφύγια, γεννούν σε σταθμούς του μετρό, 
περνούν με τα πόδια τα σύνορα της χώρας τους για να 
προστατεύσουν τα παιδιά τους ή στέλνουν τα παιδιά τους 
μόνα στην προσφυγιά μένοντας πίσω για να σταθούν δίπλα 
στους κατάκοιτους γονείς τους. Κρίσεις όπως η πανδημία ή 
πόλεμος, δεν είναι ποτέ ουδέτερες ως προς το φύλο και 
αποτελούν γόνιμο έδαφος για την αναπαραγωγή ανισοτήτων 

που προϋπάρχουν και την υπονόμευση των δικαιωμάτων των γυναικών. Ο πόλεμος και ο συνακόλοθους 
εκτοπισμός γυναικών και  παιδιών, αυξάνει την έκθεσή τους  σε εγκλήματα πολέμου, σε όλες τις μορφές 
έμφυλης βίας, αυθαίρετων δολοφονιών, βιασμού και εμπορίας ανθρώπων. Γι’αυτό είναι απαραίτητη η 
ουσιαστική συμπερίληψη των γυναικών σε όλες τις διαδικασίες που επηρεάζουν τη ζωή, την ασφάλεια, τις 
ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, ιδιαίτερα την ανθρωπιστική απάντηση, αλλά και τις πολιτικές 
και ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Στη χώρα μας, η πρόοδος στον αγώνα για την ισότητα των φύλων που  
έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, δεν πρέπει να αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Στόχος μας είναι η 
αποτροπή  της υποχώρησης των γυναικείων κατακτήσεων, η εμπέδωση και  διεύρυνση των δικαιωμάτων τους. 
Με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, εργαζόμαστε για να προσφέρουμε στις γυναίκες και στα κορίτσια τη 
θέση που δικαιούνται και τους αξίζει.  Γκρεμίζοντας τα εμπόδια και τα έμφυλα κοινωνικά στερεότυπα, 
διασφαλίζουμε τη ισότιμη πρόσβαση όλων των γυναικών στην ασφάλεια, την εργασία, την επιστήμη, στα 
κέντρα λήψης των αποφάσεων, σε θέσεις ευθύνης. Έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο να διανύσουμε για την 
πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας. Και απαιτείται η συμμετοχή και συσστράτευση όλων, γυναικών και 

 
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: 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/
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ανδρών, κράτους και πολιτών. Ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών είναι αγώνας δύσκολος, όχι όμως 
ακατόρθωτός και πάνω απ’ όλα  δεν είναι διαπραγματεύσιμος. 

 

Μήνυμα της Νέας Γενικής Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 
Η Γενική Γραμματέας κατά την ανάληψη των καθηκόντων επεσήμανε τα 

εξής:  «Στις 10 Μαρτίου 2022 ανέλαβα τη θέση της Γενικής Γραμματέα 

Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.  Aπό 

την εμπειρία που έχω σωρεύσει μέσα από την 30 ετή άσκηση της 

δικηγορίας, αλλά και ασκώντας τα καθήκοντα της Αντιδημάρχου Κοινωνικής 

Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, από το 2011 μέχρι το 2017, όπου 

εργάστηκα ώστε να δημιουργηθούν για πρώτη φορά πρότυπες δομές 

υποστήριξης ευπαθών ομάδων που είχαν πληγεί από την οικονομική κρίση 

καθώς και Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών και των παιδιών τους,  

διαπίστωσα ότι η βία δεν γνωρίζει φύλο, φυλή ή κοινωνική θέση, και 

σίγουρα δεν εμφανίζεται μόνο σε περιόδους κρίσης αλλά είναι ένα σύμφυτο 

στοιχείο της κοινωνίας μας. Η πανδημία ανέδειξε πολύ έντονα το φαινόμενο 

της ενδοοικογενειακής βίας και της έμφυλης βίας, και σήμερα περισσότερο 

από ποτέ, ο ρόλος των θεσμικών μηχανισμών ισότητας είναι καθοριστικός, εφόσον καταστατική τους αρχή 

είναι να διασφαλίζουν ότι τα θύματα γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και μπορούν να προσφύγουν στη 

δικαιοσύνη. Παράλληλα, είναι προφανές ότι έχουμε να διανύσουμε μακρύ δρόμο για την επίτευξη της 

ισότητας των φύλων, η δε  συμβολή μου από τη θέση της Γενικής Γραμματέα Δημογραφικής και 

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στην οποία μόλις ορίστηκα,  στην επίτευξη των επιμέρους 

στόχων αυτής της προσπάθειας είναι απολύτως δεδομένη».  

 

Η αποτύπωση των παρακάτω στοιχείων καλύπτει την χρονική περίοδο Ιανουάριος 2022- Μάρτιος 2022. Ως εκ 

τούτου, το παρόν δελτίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω γενίκευση/ή και ανάλυση της 

κατάστασης της έμφυλης βίας στην Ελλάδα. 
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Πρωτοβουλίες και Δράσεις της ΓΓΔΟΠΙΦ του Υπουργείου Εργασίας για το τρίμηνο Ιανουάριος - Μάρτιος 

2022.  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις: 

• Στις 31 Μαρτίου 2022 κατατέθηκε προς την Ομάδα Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων GREVIO του 

Συμβουλίου της Ευρώπης η 1η Εθνική Έκθεση για την 

παρακολούθηση της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας.  H ΓΓΔΟΠΙΦ, βάσει του 

κυρωτικού της Σύμβασης νόμου 4531/2018, αποτελεί 

την εθνική αρχή παρακολούθησης της Σύμβασης η 

οποία συντόνισε τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου για την εκπόνηση της Έκθεσης μέσω της 

σύστασης Ομάδας Διοίκησης Έργου με τη συμμετοχή εκπροσώπων συναρμόδιων Υπουργείων και 

Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Η Έκθεση έχει αναρτηθεί επισήμως στην ιστοσελίδα του 

Συμβουλίου της Ευρώπης4.  

• Η ΓΓΔΟΠΙΦ, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας 

(ΚΕΘΙ), υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας. Πρόκειται για ένα βασικό βήμα για την προώθηση της κοινω-

νικής συμπερίληψης και της ισότιμης μεταχείρισης των γυναικών αιτουσών άσυλο και των προσφύγων. Το 

Μνημόνιο Συνεργασίας έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι ανάγκες των γυναικών και κοριτσιών προσφύ-

γων συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο της εθνικής στρατηγικής του νέου ΕΣΔΙΦ 2021-20255. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Ελλάδα- Πρώτη βασική αξιολόγηση. Αναρτήθηκε από την Ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης : https://www.coe.int/en/web/istanbul-
convention/greece 
5 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας – Ένα θετικό βήμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών προσφύγων στην 
Ελλάδα: Αναρτήθηκε από την Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων: https://ypergasias.gov.gr/ypografi-mnimoniou-
synergasias-ena-thetiko-vima-gia-tin-prolipsi-kai-antimetopisi-tis-emfylis-vias-kata-ton-gynaikon-prosfygon-stin-
ellada/?fbclid=IwAR3SwZrBaQgEf3FO9FbyF4v8Qd8WU8HTdDwLXdNbY6-ceAUpYP9DOApsgsc 

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/greece
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/greece
https://ypergasias.gov.gr/ypografi-mnimoniou-synergasias-ena-thetiko-vima-gia-tin-prolipsi-kai-antimetopisi-tis-emfylis-vias-kata-ton-gynaikon-prosfygon-stin-ellada/?fbclid=IwAR3SwZrBaQgEf3FO9FbyF4v8Qd8WU8HTdDwLXdNbY6-ceAUpYP9DOApsgsc
https://ypergasias.gov.gr/ypografi-mnimoniou-synergasias-ena-thetiko-vima-gia-tin-prolipsi-kai-antimetopisi-tis-emfylis-vias-kata-ton-gynaikon-prosfygon-stin-ellada/?fbclid=IwAR3SwZrBaQgEf3FO9FbyF4v8Qd8WU8HTdDwLXdNbY6-ceAUpYP9DOApsgsc
https://ypergasias.gov.gr/ypografi-mnimoniou-synergasias-ena-thetiko-vima-gia-tin-prolipsi-kai-antimetopisi-tis-emfylis-vias-kata-ton-gynaikon-prosfygon-stin-ellada/?fbclid=IwAR3SwZrBaQgEf3FO9FbyF4v8Qd8WU8HTdDwLXdNbY6-ceAUpYP9DOApsgsc
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• Η Υφυπουργός Εργασίας κ Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Μαρία 

Συρεγγέλα συμμετείχε σε διαδικτυακή εκδήλωση του Εθνικού 

Συμβουλίου Ελληνίδων με θέμα «Σεξουαλικά εγκλήματα μέσω 

Διαδικτύου». Έμφαση δόθηκε σε θέματα που αφορούν την 

ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, τα σύγχρονα φαινόμενα 

Κυβερνοτρομοκρατίας στις ανθρώπινες σχέσεις, καθώς και τη μη 

συναινετική - εκδικητική πορνογραφία6. 

• Με πρωτοβουλία των Πρέσβεων της Ολλανδίας, του Βελγίου και 

του Λουξεμβούργου, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων κ. Μαρία Συρεγγέλα συναντήθηκε με το Melissa 

Network και με Αφγανές και Ουκρανές γυναίκες. 

• Στο πλαίσιο της εκπροσώπησης της Ελλάδας στην 66η Σύνοδο για 

το Καθεστώς των Γυναικών στα Ηνωμένα Έθνη (Commission on the 

Status of Women - CSW) και έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου 

της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Abdulla Shahid, η Υφυπουργός 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Μαρία Συρεγγέλα 

συμμετείχε σε ειδική συνεδρίαση για τον τερματισμό της βίας κατά 

των γυναικών στην πολιτική, ζήτημα σημαντικό καθώς παρά την 

αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και δημόσια 

ζωή, εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται και να είναι θύματα 

σεξισμού και ρητορική μίσους. 

 

 

 

 

 

 

 
6Πρόσκληση-Ε.Σ.Ε. Αναρτήθηκε από το διαδίκτυο : https://semma.gr/wp-
content/uploads/2022/02/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%95.%CE%A3.%CE%95.-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-25.2.2022.pdf 

 

https://semma.gr/wp-content/uploads/2022/02/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%95.%CE%A3.%CE%95.-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-25.2.2022.pdf
https://semma.gr/wp-content/uploads/2022/02/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%95.%CE%A3.%CE%95.-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-25.2.2022.pdf
https://semma.gr/wp-content/uploads/2022/02/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%95.%CE%A3.%CE%95.-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-25.2.2022.pdf


 
 
 
 
Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο #7: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 Ιανουάριος 2022- Μάρτιος 2022 

 

5 
 

 

• Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Μαρία 

Συρεγγέλα συναντήθηκε με την Κα Åsa Regnér αναπληρώτρια 

Εκτελεστική Διευθύντρια του UN Women και με την Κα Καλλιόπη 

Μιγγείρου, Επικεφαλής του Τμήματος για την εξάλειψη της βίας 

κατά των γυναικών του UN Women όπου συζήτησαν τις πολιτικές 

της Ελλάδας πάνω στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων της ΓΓΔΟΠΙΦ, 

επιπλέον αντάλλαξαν απόψεις και προτάσεις στα θέματα τις βίας 

κατά των γυναικών.  

• Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Μαρία 

Συρεγγέλα, στο πλαίσιο της επίσκεψης της στις ΗΠΑ, 

συνοδευόμενη από την Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στα 

Ηνωμένα Έθνη Κα Μαρία Θεοφίλη, συναντήθηκε με την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ και 

Εκτελεστική Διευθύντρια του UN Women, Κα Sima Bahous όπου συζήτησαν την περαιτέρω συνεργασία της 

ΓΓΔΟΠΦ με το UN Women στα θέματα της γυναικείας ενδυνάμωσης και της προώθησης της ισότητας των 

φύλων.  

 

 

 

 

 

 

 

Πρωτοβουλίες και Δράσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, 

ΓΓΔΟΠΙΦ για το τρίμηνο Ιανουάριος - Μάρτιος 2022.  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις: 
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• Το διάστημα 28/2/2022 έως 4/3/2022 πραγματοποιήθηκε, από αντιπροσωπεία της Ομάδας 

Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRETA)7, επίσκεψη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και 

Αμαλιάδα, στο πλαίσιο της Δεύτερης Περιοδικής Αξιολόγησης της Ελλάδας αναφορικά με την πορεία 

υλοποίησης της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, η 

οποία έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον Ν. 4216/2013. Η ΓΓΔΟΠΙΦ παρείχε πληροφορίες σχετικά με το 

είδος της βοήθειας που διατίθεται στα θύματα εμπορίας ανθρώπων, τις διαθέσιμες Δομές,  καθώς και 

τους πόρους χρηματοδότησης. Επίσης, δόθηκαν στοιχεία για τον συνολικό αριθμό των θυμάτων trafficking 

που φιλοξενήθηκαν στους Ξενώνες Φιλοξενίας κατά την περίοδο 2017-2021 καθώς και για τα 

συγκεκριμένα μέτρα  που λαμβάνονται για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των θυμάτων εμπορίας 

ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης  στην εργασία και την εκπαίδευση. 

 

• Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 1.1.2  «Εισαγωγή άλλων μέτρων για την επίτευξη των σκοπών της 

Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης» παρελήφθη από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού η επιτελική σύνοψη 

της Έκθεσης για τα παιδιά που φιλοξενούνται στους Ξενώνες Φιλοξενίας της ΓΓΔΟΠΙΦ ‘’Programmatic 

review of services available and accessible to children in the shelters of the Network of the General 

Secretariat for Demographic and Family Policy and Gender Equality”.  

 

• Το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 χορηγήθηκαν συνολικά 282 βεβαιώσεις σε εξυπηρετούμενες 

γυναίκες του Δικτύου Δομών για τη συμμετοχή τους στο Ειδικό Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ περί ενίσχυσης των 

εργοδοτών για την πρόσληψη άνεργων ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ή είναι θύματα 

έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. 

• Στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1 του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, 2021-2025 

«Προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστριών, των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο και 

των κοριτσιών» ολοκληρώθηκε η 1η αποτύπωση του Εργαλείου Χαρτογράφησης Υπηρεσιών των 

ΜΚΟ/ΟΚΠ από την Υ.Α. του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Τα μέλη της αντιπροσωπείας Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRETA): κυρίες Petya Nestorova (Εκτελεστική Γραμματέας της 
Σύμβασης) και Asja Zujo (Στέλεχος Γραμματείας της Σύμβασης), καθώς και οι κύριοι Kevin Hyland (εμπειρογνώμονας Ιρλανδίας) και Peter Van 
Hauwermeiren (εμπειρογνώμονας Βελγίου). 

https://www.dypa.gov.gr/documents/10195/1352810/%CE%A3%CF%85%CF%87%CE%AE%20%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82%20%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%AD%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B7%CF%82%20%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%B1%20%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
https://www.dypa.gov.gr/documents/10195/1352810/%CE%A3%CF%85%CF%87%CE%AE%20%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B7%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82%20%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%AD%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B7%CF%82%20%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%B1%20%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
https://www.dypa.gov.gr/documents/10195/1214556/%CE%94%CE%A4%20%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD%20%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%AD%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B5%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA.pdf
https://www.dypa.gov.gr/documents/10195/1214556/%CE%94%CE%A4%20%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD%20%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%AD%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B5%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA.pdf
https://www.dypa.gov.gr/documents/10195/1214556/%CE%94%CE%A4%20%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD%20%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%AD%CE%BC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B5%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA.pdf
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Πρωτοβουλίες και Δράσεις του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ για το τρίμηνο Ιανουάριος - Μάρτιος 2022 

Το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 ξεχωρίζουν οι δράσεις για την 8η Μαρτίου, Ημέρα για τα 

Δικαιώματα των Γυναικών,  στο πλαίσιο της οποίας πολλά από τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου Δομών 

της ΓΓΔΟΠΙΦ, επέλεξαν την ημέρα αυτή σαν Open Day των Συμβουλευτικών Κέντρων, για γνωριμία με τους 

πολίτες. Ταυτόχρονα, έγιναν εκδηλώσεις σε όλη την χώρα, δόθηκαν συνεντεύξεις σε τηλεόραση και το 

ραδιόφωνο και δημοσιεύθηκαν δελτία τύπου και άρθρα σε τοπικά μέσα, ηλεκτρονικά και έντυπα.   

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις ανά περιφέρεια: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Χαλανδρίου σε συνεργασία με  το Εξειδικευμένο Κέντρο 
Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ Αθήνας) του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, υλοποίησε ομαδικά 
εργαστήρια με ωφελούμενες του Συμβουλευτικού Κέντρου, ώστε να αναδειχθούν και να καλλιεργηθούν οι 
δεξιότητες των γυναικών, με σκοπό την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και τον επανασχεδιασμό της 
σταδιοδρομίας τους.  

• Ο αντικαρκινικός σύλλογος «Κερδι-ΖΩ» επέλεξε να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας 
διοργανώνοντας ημερίδα για τον καρκίνο του μαστού. Στην εκδήλωση έγινε διανομή ενημερωτικών 
φυλλαδίων του Συμβουλευτικού Κέντρου  Φυλής και ημερολογίων που δημιούργησε η Επιτροπή Ισότητας 
του Δήμου.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

• Ο Δήμος Καβάλας, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής 
Ισότητας, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και 
το Επιμελητήριο Καβάλας και με την υποστήριξη της 
Women Act υλοποίησαν τη δράση «Πίσω από τη 
βιτρίνα». Στο πλαίσιο της δράσης αυτής όσοι 
καταστηματάρχες επιθυμούσαν, από τις 8 Μαρτίου έως 
το τέλος του μήνα τοποθετούσαν στη βιτρίνα τους 
μηνύματα υπέρ των γυναικών και των δικαιωμάτων 
τους, που είχαν επιμεληθεί τα στελέχη του 
Συμβουλευτικού Κέντρου.  Η δράση παρουσιάστηκε στο 
ραδιόφωνο, καθώς σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή 
"Περίμετρος" της ΕΡΤ38. 

 

 
8 "ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΤΡΙΝΑ" 8Η ΜΑΡΤΙΟΥ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ. Αναρτήθηκε από το You Tube: 
https://www.youtube.com/watch?v=0bXI4M9Dme8 

https://www.youtube.com/watch?v=0bXI4M9Dme8
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• Παρουσία του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Κο Γιάννη Ζαμπούκη 
και στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Αλεξανδρούπολης, 
εγκαινιάστηκε η Έκθεση Φωτογραφίας για την έμφυλη βία στην 
αίθουσα αναμονής του Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

• Στις 8 Μαρτίου υλοποιήθηκε κοινή δράση  του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Μυτιλήνης σε συνεργασία με την 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και το Κέντρο για τα Έμφυλα Δικαιώματα και την Ισότητα 
ΔΙΟΤΙΜΑ, στο άγαλμα της Μικρασιάτισσας Μάνας στην περιοχή της Επάνω Σκάλας Μυτιλήνης.  Στη δράση 
πραγματοποιήθηκε συμβολική φύτευση τριανταφυλλιών, στην μνήμη των γυναικών και των κοριτσιών που 
έχουν δολοφονηθεί στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της έμφυλης βίας9.  

 

• Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας, το 
Συμβουλευτικό Κέντρο της Χίου σε συνεργασία με την 
Δημοτική Επιτροπή Ισότητας πραγματοποίησε δράση 
ευαισθητοποίησης του κοινού στον πεζόδρομο της 
Απλωταριάς. Η δράση περιελάβανε διανομή έντυπου 
υλικού και ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη 
λειτουργία και τις υπηρεσίες του Συμβουλευτικού 
Κέντρου. Στη δράση συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες 
Δημοτικού Σχολείου κρατώντας ροζ μπαλόνια και 
φωνάζοντας συνθήματα για την Παγκόσμια Ημέρα της 
γυναίκας. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

• Στο πλαίσιο του  εορτασμού για την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, ο  Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών του 
Δήμου Αγρινίου πραγματοποίησε ενημερωτική δράση (ενημερωτικό περίπτερο, διανομή φυλλαδίων) σε 
κεντρικό σημείο της πόλης. Παράλληλα, μήνυμα ενάντια στην γυναικεία κακοποίηση προβαλλόταν 
ολόκληρη την ημέρα από τις οθόνες στις πλατείες του δήμου. Την δράση κάλυψαν δημοσιογραφικά 
τοπικά μέσα10. 

 

 

 

 
9 Εκδήλωση στη Μυτιλήνη για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών. Αναρτήθηκε από το διαδίκτυο: https://www.unhcr.org/gr/25217-ekdilosi-sti-mitilini-gia-
tin-pagosmia-imera-gynaikas.html 
10 Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Αγρινίου. Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Αναρτήθηκε από το διαδύκτυο: 
https://www.agriniopress.gr/xenonas-filoxenias-gynaikon-dimoy-agrinioy-draseis-gia-tin-pagkosmia-imera-tis-gynaikas/ 

https://www.unhcr.org/gr/25217-ekdilosi-sti-mitilini-gia-tin-pagosmia-imera-gynaikas.html
https://www.unhcr.org/gr/25217-ekdilosi-sti-mitilini-gia-tin-pagosmia-imera-gynaikas.html
https://www.agriniopress.gr/xenonas-filoxenias-gynaikon-dimoy-agrinioy-draseis-gia-tin-pagkosmia-imera-tis-gynaikas/
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας, συμμετείχε με  
εισήγηση σε ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Πρέβεζας με τίτλο "Όταν η γυναίκα ευημερεί, 
ευημερεί η κοινωνία". 

 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης στην 
κεντρική πλατεία της πόλης, με την τοποθέτηση 17 ζευγαριών γυναικείων παπουτσιών ως φόρο τιμής των 
γυναικοκτονιών για το έτος 2021. Παράλληλα έγινε διανομή ενημερωτικού υλικού. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

• Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου της Λάρισας σε 
συνεργασία με την Πρόεδρο της Ένωσης Γυναικών Λάρισας 
μίλησαν για θέματα που αφορούν στη Γυναίκα, τιμώντας τον 
πολλαπλό ρόλο της στη σημερινή εποχή κατά την διάρκεια 
της έκθεσης «Το μισό τ΄ ουρανού» από τη φωτογραφική 
λέσχη Λάρισας στο Μύλο του Παπά, η οποία έγινε με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας11. 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

• Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, ο Δήμος 
Αργοστολίου, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς 
και το Τμήμα Πολιτισμού σε συνεργασία με το κίνημα Strong me 
υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) - 
ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στην έμφυλη βία. Στήθηκε 
μνημείο στο Δημοτικό Θέατρο "ο Κέφαλος" στέλνοντας μήνυμα 
ότι οι γυναίκες και κορίτσια που δολοφονήθηκαν δεν 
ξεχάστηκαν και μας δείχνουν τον δρόμο να "αλλάξουμε" ως 
κοινωνία12.  

 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Κεφαλονιάς σε συνεργασία με οι εκφωνητές της εταιρείας «On The Spot» 

δημιουργήσαν ραδιοφωνικά σποτ, τα οποία μεταδόθηκαν από τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς 

της Κεφαλονιάς με θέμα α) τη Γυναικοκτονία και β) την 8η Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας. Tα σποτ 

 
11 Αναρτήθηκε από το διαδίκτυο: https://www.formedia.gr/larisa/larisa-syzitisan-gia-ti-gynaika-sto-mylo-toy-papa-foto/40767/ 
12 "Strong Me": Στο δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου, η εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας - Eνημέρωση, ευαισθητοποίηση για θέματα 
έμφυλης βίας. Αναρτήθηκε από το διαδίκτυο: https://www.inkefalonia.gr/koinonia/106172-dimos-argostoliou-symvouleftiko-kentro-gynaikon-
kefalonias-draseis-gia-t 

 

https://www.formedia.gr/larisa/larisa-syzitisan-gia-ti-gynaika-sto-mylo-toy-papa-foto/40767/
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/106172-dimos-argostoliou-symvouleftiko-kentro-gynaikon-kefalonias-draseis-gia-t
https://www.inkefalonia.gr/koinonia/106172-dimos-argostoliou-symvouleftiko-kentro-gynaikon-kefalonias-draseis-gia-t
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αποτέλεσαν κάλεσμα για όλες τις γυναίκες, που υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας ή/και πολλαπλές 

διακρίσεις λόγω φύλου. 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

• Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών,  το Συμβουλευτικό Κέντρο Σερρών σε 

συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών, το Κέντρο Πρόληψης του Δήμου και το Ιατροκοινωνικό Κέντρο 

Στρυμωνικού οργάνωσαν δράση ευαισθητοποίησης για την προληπτική ιατρική για τις γυναίκες με 

δωρεάν ψηλάφηση μαστού και δωρεάν γυναικολογικό έλεγχο τεστ PAP.  

 

• Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας το κίνημα για 

την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας «Strong 

me» και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ένωσαν όλη τη χώρα ενάντια 

στην έμφυλη βία. Υλοποιήθηκε διαδραστική καμπάνια κατά 

των γυναικοκτονιών, με στόχο τη νομική αναγνώριση του όρου 

και αλλαγή του νομικού πλαισίου. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης 

έγινε ο  συνδετικός κρίκος για όλη τη χώρα. Από τις 

εμβληματικές «Ομπρέλες» στη Νέα Παραλία της 

Θεσσαλονίκης δόθηκε το σύνθημα, ώστε να φωταγωγηθούν 

ταυτόχρονα μνημεία σε 33 πόλεις όλης της χώρας στη μνήμη 

των γυναικών που δολοφονήθηκαν.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

• Με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών το Συμβουλευτικό Κέντρο Φλώρινας σε συνεργασία με τον 

Δήμο Φλώρινας, διοργάνωσε εβδομάδα δράσεων αφιερωμένη στη γυναίκα, με τίτλο «βρες τη φωνή σου», 

που περιλάμβανε συμμετοχή σε εκδηλώσεις, street work, φωταγώγηση μνημείου και μουσική εκδήλωση 

αφιερωμένη στα δικαιώματα των γυναικών με τον Αλέξανδρο Δάικο. Τέλος , έγινε προβολή ταινιών μικρού 

μήκους σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δράμας με δωρεάν είσοδο, και  συζήτηση με το κοινό, μετά το 

τέλος της προβολής. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

• Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Ηρακλείου πραγματοποίησε διανομή φυλλαδίων καθώς και τη 

δημιουργία λευκώματος καταγραφής σκέψεων του κοινού για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σε 

συνεργασία με την ΠΕΠΙΣ & ΔΕΠΙΣ Ηρακλείου. 

 

• Τα στελέχη του Ξενώνα Φιλοξενίας Χανίων συμμετείχαν με δύο διαφορετικές ομιλίες σε ειδική εκδήλωση 

του Δήμου Κισσάμου αφιερωμένη στη Ημέρα της Γυναίκας. Οι δύο ομιλίες είχαν θέμα τις διαστάσεις της 
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ενδοοικογενειακής βίας, σημάδια αναγνώρισης και πρακτικές αντιμετώπισης και στην  εμπειρία του 

Ξενώνα.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

• Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Ξενώνας Φιλοξενίας και το Συμβουλευτικό Κέντρου 

Ρόδου σε συνεργασία με την ΔΕΠΙΣ δημιούργησαν αφίσες με ένα ηχηρό μήνυμα κατά της έμφυλης βίας 

και τα στοιχεία επικοινωνίας με τις Δομές. Οι αφίσες ήταν ευγενική χορηγία του University Press & Max 

print και αναρτήθηκαν σε εμπορικά καταστήματα της Ρόδου. 

 

• Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του 

Δήμου Ρόδου πραγματοποιήθηκαν τέσσερις εσπερίδες με γενικό τίτλο: «ΓΥΝΑΙΚΑ: Δύναμη Διαχρονική». 

Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Ρόδου παρακολούθησαν και συμμετείχαν σε όλες τις 

εσπερίδες, καθώς και τις διαδικτυακές και δια ζώσης ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν από το 

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου και την ΧΕΝ Ρόδου13. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

• Στις 8 Μαρτίου, 22 το Συμβουλευτικό Κέντρο Κορίνθου με την συμμετοχή της υπηρεσίας 

Ενδοοικογενειακής Βίας  του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου έστησαν ενημερωτικό περίπτερο στον 

κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. 

 

• Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Ξενώνας Φιλοξενίας και το Συμβουλευτικό Κέντρο 

Τρίπολης σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας και την Κινητή Μονάδα του Δήμου πραγματοποίησαν 

δράση με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα των γυναικών. Κατά την διάρκεια της 

εκδήλωσης έγινε ενημέρωση σχετικά με τη  την λειτουργία των Δομών και διανεμήθηκε σχετικό έντυπο 

υλικό14.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θήβας για την 8η Μαρτίου- Παγκόσμια Ημέρα Των Δικαιωμάτων Της 

Γυναίκας πραγματοποίησε:  

- Παρουσίαση και Αφήγηση της ιστορίας έκδοσης του ΚΕΘΙ/UNICEF «Το Λουλούδι της Ισότητας»  καθώς και 

ζωγραφική «Η Γυναίκα –το κορίτσι που θαυμάζω»  στους Παιδικούς σταθμούς της Θήβας και των Βαγίων, 

σε συνεργασία με την διεύθυνση και τους παιδαγωγούς των Παιδικών Σταθμών-ΔΟΘ.   

 
13 Πλούσιες οι δράσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Ρόδου. Αναρτήθηκε από το διαδύκτιο: https://www.rodiaki.gr/article/475140/ploysies-
oi-draseis-toy-symboyleytikoy-kentroy-gynaikwn-rodoy 
14 Τρίπολη: δράση με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα των γυναικών. Αναρτήθηκε από το διαδίκτυο: 
https://www.arcadiaportal.gr/news/tripoli-drasi-enimerosis-ton-politon-gia-ta-dikaiomata-ton-gynaikon 

 

https://www.rodiaki.gr/article/475140/ploysies-oi-draseis-toy-symboyleytikoy-kentroy-gynaikwn-rodoy
https://www.rodiaki.gr/article/475140/ploysies-oi-draseis-toy-symboyleytikoy-kentroy-gynaikwn-rodoy
https://www.arcadiaportal.gr/news/tripoli-drasi-enimerosis-ton-politon-gia-ta-dikaiomata-ton-gynaikon
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- Φωτογράφηση αθλητών/αθλητριών, αθλητικών συλλόγων και ομάδων της Θήβας με μηνύματα κατά της 

Βίας των Γυναικών και προώθηση της Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με την διοίκηση και τα μέλη των 

ομάδων και συλλόγων.  

 

Λειτουργία της Ομάδας Εργασίας για την Έμφυλη Βία (Gender-Based Violence Sub-Working group) για το 

τρίμηνο Ιανουάριος - Μάρτιος 2022 

Η Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.), υπό της προεδρία της Υ.Α. του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και τη συν- προεδρία της 

ΓΓΔΟΠΙΦ, συνέχισε τις μηνιαίες συναντήσεις με τη συμμετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κρατικών 

φορέων και Διεθνών Οργανισμών. Την περίοδο αναφοράς η ημερήσια διάταξη των συναντήσεων περιλάμβανε 

την αξιολόγηση της λειτουργίας της Ο.Ε. για το έτος 2021 από τους συμμετέχοντες, συζήτηση αναφορικά με 

την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη με την συμμετοχή εκπροσώπων – μεταξύ άλλων- από το Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπ. Μ.& Α.) και το Δήμο Αθηναίων καθώς και την παρουσίαση του Μνημονίου 

Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της ΓΓΔΟΠΙΦ, της Υ.Α. του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του Κ.Ε.Θ.Ι.. Η 

συνάντηση που έλαβε χώρα το Μάρτιο ήταν αφιερωμένη στις εξελίξεις στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, 

εκπρόσωπος από το Υπ. Μ.& Α. συνέβαλε παρουσιάζοντας του τρόπους συνδρομής του Ουκρανικού 

πληθυσμού από την πλευρά της πολιτείας, ενώ η εκπρόσωπος της κοινότητας ουκρανών γυναικών στην 

Ελλάδα (Ukrainian Women in Greece) παρευρεθεί στη συνάντηση εστιάζοντας στις ανάγκες των εκτοπισμένων 

γυναικών που βρίσκονται στη χώρα μας.        

Συμβουλευτικά Κέντρα (ανάλυση δεδομένων καλύπτοντας το τρίμηνο Ιανουάριος - Μάρτιος 2021)15,16 
 
Τα 43 Συμβουλευτικά  Κέντρα Γυναικών του Δικτύου Δομών 
της ΓΓΔΟΠΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών  παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες 
(ψυχοκοινωνική & νομική υποστήριξη, επαγγελματική 
συμβουλευτική, υπηρεσίες παραπομπής) σε κάθε γυναίκα 
επιζήσασα έμφυλης βίας και διάκρισης. Γυναίκες που έχουν 
βιώσει οποιαδήποτε μορφή βίας (ψυχολογική, λεκτική, 
οικονομική, σεξουαλική, σωματική κ.α) στο οικογενειακό, 
το επαγγελματικό ή το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, 
αλλά και γυναίκες που βιώνουν μια ψυχοπιεστική συνθήκη 
ζωής (ανεργία, μονογονεϊκή οικογένεια, μετανάστευση, 
ειδικές δυσκολίες, κ.ά.) μπορούν να απευθύνονται στα 
Συμβουλευτικά Κέντρα. 
 

 
15 (*)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. 
16Τα στατιστικά δεδομένα στα γραφήματα και τους πίνακες, στο σύνολο του Δελτίου, αποτυπώνονται με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη κύρια 
μονάδα, αυτό εξηγεί τυχόν μικρές αποκλίσεις στο σύνολο (100%). 
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Είναι ενδεικτικό ότι την περίοδο αναφοράς, υποστηρίχθηκαν από τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου 
Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ ανά την Ελλάδα συνολικά 1.088 γυναίκες επιζήσασες βίας και πολλαπλών διακρίσεων 
που έλαβαν συμβουλευτική καθώς και τρίτα πρόσωπα στο σύνολό 107 που έλαβαν, κυρίως, χρήσιμη 
ενημέρωση. Η έμφυλη βία κατά των γυναικών και για τους τρεις μήνες αναφοράς υπερισχύει σε καταγραφές 
με ποσοστό 86% (934) συγκριτικά με τα περιστατικά πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες17 σε 
ποσοστό  14% (107)18. Κατά την περίοδο αναφοράς, βασική πηγή ενημέρωσης των ωφελούμενων γυναικών 
για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες των Συμβουλευτικών Κέντρων του Δικτύου ήταν σε ποσοστό 28% άλλος 
φορέας, σε ποσοστό 22% η Γραμμή Υποστήριξης  SOS 15900, 
ενώ το 12%, ενημερώθηκε από φιλικό/γνωστό πρόσωπο, το 9%  
ενημερώθηκε από το διαδίκτυο,  με ποσοστό το 8% 
ενημερώθηκε από άλλη εξυπηρετούμενη. Με πολύ μικρότερο 
ποσοστό από τα σύνολα 5% από «Άλλο», ενώ σε ποσοστό 1% 
αντίστοιχά ενημερώθηκε από τα έντυπα την τηλεόραση και το 
ραδιόφωνο, ενώ το 13% δεν έδωσε αυτά τα στοιχεία.  
 
Πίνακας 1 : Εξυπηρετούμενες γυναίκες στα Συμβουλευτικά 
Κέντρα ανά την επικράτεια (01-01-2022 έως 31-03-2022). 
Αναλυτικά, και για τους τρεις μήνες αναφοράς το 36,8% εξ 
αυτών (ωφελούμενες γυναίκες και τρίτα πρόσωπα) 
εξυπηρετήθηκαν στην Αττική, την Θεσσαλονίκη σε ποσοστό 
7,9%, την Κρήτη. Με ίδια ποσοστά,  3,4% εξυπηρετήθηκαν στο 
Συμβουλευτικό Κέντρο της  Λάρισας, της Τρίπολης και της 
Καβάλας αντίστοιχα,  ενώ το 40,6% εκ του συνόλου 
εξυπηρετήθηκε από τα υπόλοιπα 29 Συμβουλευτικά Κέντρα 
τους Δικτύου19.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 Γυναίκες πρόσφυγες, μετανάστριες, γυναίκες ΑμεΑ, τοξικοεξαρτημένες, μακροχρόνια άνεργες, μονογονείς κ.α..  
18Oι μοναδικές περιπτώσεις (εξυπηρετούμενες) στα Συμβουλευτικά Κέντρα μπορεί να αναφέρουν ταυτόχρονα περιστατικό/α έμφυλης βίας και 
περιστατικό διάκρισης/-ων).   
19Η 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 ΣΤΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  

(Αυτοπροσώπως και Τρίτα 

Πρόσωπα) - Χρονική 

περίοδος: 01-01-2022 έως 31-

03-2022

Αριθμητικά 

Σύνολα 
% 

Αττική 440 36,8%

Θεσσαλονίκη 94 7,9%

Κρήτη 55 4,6%

Λάρισα 41 3,4%

Τρίπολη 41 3,4%

Καβάλα 39 3,3%

Σέρρες 35 2,9%

Πάτρα 34 2,8%

Ιωαννίνα 32 2,7%

Λαμία 27 2,3%

Χίο 26 2,2%

Βέροια 25 2,1%

Μυτιλήνη 25 2,1%

Κομοτηνή 24 2.0%

Κέρκυρα 22 1,8%

Φλώρινα 22 1,8%

Άρτα 21 1,8%

Αλεξανδρούπολη 19 1,6%

Άλλο 173 14,5%

Σύνολα 1195 100%
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Γράφημα 1: Είδος βίας που καταγγέλλεται από εξυπηρετούμενες γυναίκες (01-01-2022 έως 31-03-2022).  

 
Το επικρατέστερο είδος έμφυλης βίας και για τους 
τρεις μήνες αναφοράς για τις ωφελούμενες γυναίκες 
είναι η ενδοοικογενειακή βία με 78% από το σύνολο 
των καταγεγραμμένων μορφών βίας κατά των 
γυναικών, ενώ ακολουθούν με ίδια ποσοστά 3% η 
σεξουαλική παρενόχληση και 2% περιστατικά που 
αφορούν  βιασμό.  
 
Γράφημα 2: Σχέση επιζήσασας-δράστη όπως αυτή 
δηλώνεται από τις ωφελούμενες γυναίκες (01-01-
2022 έως 31-03-2022). 
 
Τα στατιστικά δεδομένα αναδεικνύουν για τους τρεις 
μήνες αναφοράς ότι η σχέση επιζήσασας–δράστη 

είναι κυρίως συζυγική, κατά 52%, καθώς και  συντροφική σε ποσοστό 18%, ενώ με σχεδόν ίδιο ποσοστό 10,5% 
αφορά κάποιο μέλος της οικογένειας τους ή άλλο άτομο. Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση των 
ωφελούμενων γυναικών το 40% 
είναι έγγαμες, το 23% εκ του 
συνόλου δηλώνει ανύπαντρη, 
με ποσοστό 14% να είναι 
διαζευγμένες και αντίστοιχα σε 
ποσοστό 10% να  βρίσκονται σε 
διάσταση, ενώ με ίδιο ποσοστό 
3% είναι σε κατάσταση 
συμβίωσης και σε κατάσταση 
χηρείας. Τέλος το 7% των 
ωφελούμενων γυναικών δεν 
έδωσαν αυτά τα στοιχεία. 
Επιπλέον, επί του συνόλου των 
ωφελούμενων γυναικών το 69% 
δήλωσε ότι έχει παιδί/παιδιά 
ενώ το 31% δήλωσε ότι δεν έχει 
παιδιά 
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Γράφημα 3: Ηλικιακές ομάδες ωφελούμενων γυναικών (01-01-2022 έως 31-03-2022).  
 
Αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες 
των γυναικών που έλαβαν 
εξειδικευμένες υπηρεσίες στα 
Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου 
την περίοδο αναφοράς,  το 
μεγαλύτερο ποσοστό 30% αφορά 
τις γυναίκες   ηλικίας μεταξύ 36-45, 
ακολουθεί η  ηλικιακή ομάδα  
μεταξύ 26-35 σε ποσοστό 20,5% και 
σε ποσοστό 18% η γυναίκες μεταξύ 
46-55χρονών. Το 10% αφορά 
γυναίκες έως 25 ετών, με σχεδόν 
ίδιο ποσοστό της τάξεως του 6%  
αφορά τις γυναίκες άνω των 60 
ετών και  γυναίκες μεταξύ 56-60 
ετών. Τέλος το 9% από τα σύνολα 
των ωφελούμενων δεν αποκάλυψε 
τα στοιχεία που αφορούν την ηλικία τους.  
 
Γράφημα 4: Επίπεδο εκπαίδευσης ωφελούμενων γυναικών (01-01-2022 έως 31-03-2022).  

 
Στα χαρακτηριστικά των 
ωφελούμενων γυναικών 
που έλαβαν 
συμβουλευτική είναι 
και το εκπαιδευτικό 
τους επίπεδο.  
Ενδεικτικά, κατά την 
περίοδο αναφοράς το 
μεγαλύτερο ποσοστό  
των γυναικών έχουν 
ολοκληρώσει σε 
ποσοστό 24% την 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, το 17% την 
μεταλυκειακή 
εκπαίδευση, το 14% εκ 
του συνόλου την 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ενώ  σε ποσοστό 9% από τα σύνολά φαίνεται να έχουν ολοκληρώσει την 
υποχρεωτική εκπαίδευση.  Σε ποσοστό 8% το δημοτικό και το 7% την τεχνολογική εκπαίδευση. Επιπλέον, το 
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ποσοστό 4% αντιστοιχεί σε   ωφελούμενες που έχουν  ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές και το 1% των 
γυναικών φαίνεται να δηλώνουν αναλφάβητες. Τέλος το 16% δεν αποκάλυψε τα στοιχεία αυτά. 
 
Γράφημα 5: Κατάσταση απασχόλησης ωφελούμενων 
γυναικών (01-01-2022 έως 31-03-2022).  
 
Σχετικά με την κατάσταση απασχόλησης των 
εξυπηρετούμενων και για τους τρεις μήνες αναφοράς, με 
ποσοστό 45% φαίνεται να είναι εργαζόμενες γυναίκες και 
το 38% άνεργες, το  4,5% είναι γυναίκες συνταξιούχες και 
το 8% από το σύνολο  δεν αποκάλυψε αυτά τα στοιχεία. 
Από τις γυναίκες που αναζήτησαν βοήθεια κατά την 
περίοδο αναφοράς στα Συμβουλευτικά Κέντρα του 
Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ, το 81% ανέφεραν ότι έχουν 
Ελληνική υπηκοότητα, το 13% ότι είναι γυναίκες 
πρόσφυγες και μετανάστριες οι οποίες ζουν στην Ελλάδα, 
ενώ το 6% εκ του συνόλου δεν αποκάλυψε τα στοιχεία 
αυτά.  
 
Γράφημα 6: Αιτήματα από ωφελούμενες γυναίκες (01-01-2022 έως 31-03-2022) 
 
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 30% έλαβε 

ψυχολογική στήριξη και το 
29% έλαβε νομική στήριξη. 
Σημαντική αναφορά αποτελεί 
και η ενδυνάμωση των 
γυναικών με την παροχή 
χρήσιμης πληροφόρησης σε 
ποσοστό 14% από το σύνολο 
των αιτημάτων. Ακολουθεί η 
κοινωνική στήριξη των 
ωφελούμενων σε ποσοστό 
10%, καθώς και αιτήματα 
που αφορούν την εργασιακή 
συμβουλευτική σε ποσοστό 
5% και την φιλοξενία των 
γυναικών σε ποσοστό 4%. 
Τέλος το 3% από τα σύνολα 
των αιτημάτων αφορά την 
νομική βοήθεια των 
ωφελούμενων γυναικών.   
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Αναφορικά με τις υπηρεσίες διερμηνείας στις Δομές του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ, την περίοδο αναφοράς 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 198 συνεδρίες με την βοήθεια της διερμηνείας στα Συμβουλευτικά Κέντρα και 
στους Ξενώνες Φιλοξενίας ανά την Ελλάδα κυρίως σε Γαλλικά, Φαρσί, Αραβικά, Λινγκάλα και Αλβανικά. Οι 
κύριες συνεδρίες αφορούσαν την χρήσιμη ενημέρωση των εξυπηρετούμενων γυναικών προσφύγων και 
μεταναστών καθώς και την ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη αλλά και την συνοδεία τους σε υπηρεσίες υγείας.  

 
 

Ξενώνες Φιλοξενίας (ανάλυση δεδομένων που καλύπτουν το τρίμηνο Ιανουάριος - Μάρτιος 2022)20 
 

Στους 19 Ξενώνες Φιλοξενίας του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ 
παρέχεται ασφαλή διαμονή και ψυχοκοινωνική στήριξη σε γυναίκες 
μαζί με τα παιδιά τους, οι οποίοι, έχουν υποστεί κάθε μορφή βίας, 
σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική, οικονομική. Επιπλέον, στους 
Ξενώνες φιλοξενούνται  γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 
και έχουν υποστεί πολλαπλές διακρίσεις, όπως γυναίκες άνεργες, 
μονογονείς, ΑμεΑ, με στόχο την ενδυνάμωση και την επανένταξή 
τους στην κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία. 
 
  
 

 
Γράφημα 1: Φιλοξενούμενες γυναίκες και παιδιά (01-01-2022 έως 31-03-2022).  
 
Αναλυτικότερα, την 
περίοδο αναφοράς στους 
Ξενώνες του Δικτύου 
φιλοξενούνταν 211άτομα: 
97 γυναίκες και 114 
παιδιά, καλύπτοντας 
περίπου το 53% της 
συνολικής χωρητικότητάς 
των Ξενώνων Φιλοξενίας21. 
Εκ του συνόλου των 
φιλοξενούμενων γυναικών 
και των παιδιών οι 27 είναι 
γυναίκες πρόσφυγες και τα 
36 παιδιά πρόσφυγες. 
Επιπλέον, με βάση την 

 
20Τα 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 
21Γενική 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 

http://www.womensos.gr/
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ημερομηνία εισόδου στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα έγιναν συνολικά 45 νέες εισαγωγές για φιλοξενία,  
ενώ συνολικά 37 γυναίκες και παιδιά εκ 
των φιλοξενουμένων την ίδια περίοδο 
αποχώρησαν προς δικό τους ασφαλή 
προορισμό. Η έμφυλη βία κατά των 
φιλοξενούμενων γυναικών (Νέες Eίσοδοι 
- Συνεχιζόμενες-Παλαιές) και για τους τρεις μήνες αναφοράς υπερισχύει σε καταγραφές με ποσοστό 82,5% 
(97) συγκριτικά με τα περιστατικά πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες22σε ποσοστό  17,5% 
(19).  
 
Πίνακας 1: Φιλοξενούμενες 
γυναίκες και παιδιά ανά την 
επικράτεια (01-01-2022 έως 31-
03-2022)23.  
 
Οι Ξενώνες Φιλοξενίας με την 
μεγαλύτερη πληρότητα από το 
σύνολο (γυναίκες και παιδιά) 
φαίνεται να είναι κυρίως στην 
Αττική με ποσοστό 27,5%, 
ακολουθεί με ίδιο ποσοσττό 11% 
η Θεσσαλονίκη και ο Ξενώνας 
Φιλοξενίας της Λάρισας. 
Επιπλέον, εκ του συνόλου των 
φιλοξενούμενων στα Ιωάννινα  
το μεγαλύτερο ποσοστό των 
γυναικών και παιδιών 
προσφύγων είναι 20,6% και με 
ίδιο ποσοστό 14,3% στους 
Ξενώνες Φιλοξενίας της Αττικής 
και των Ιωαννίνων αντιστοίχως.  
 
 
 
 
 
 
 

 
22Γυναίκες πρόσφυγες, μετανάστριες, γυναίκες ΑμεΑ, τοξικοεξαρτημένες, μακροχρόνια άνεργες, μονογονείς κ.α..  
23 Η εικόνα επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες όπως οι χωρητικότητα των Ξενώνων ανά Δήμο, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες ανάγκες λόγω 
της συγκέντρωσης του πληθυσμού στις εν λόγω περιοχές. Γι’ αυτό και δεν θα πρέπει να ληφθεί ως εικόνα από την οποία μπορούν να παραχθούν 
συγκεκριμένα συμπεράσματα. 
 

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - Χρονική 

περίοδος: 01-01-2022 έως 31-03-2022
Πολλαπλών Σύνολα

Νέες Eίσοδοι - Συνεχιζόμενες-Παλαιές 17 97

Βίας

80

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ -

Χρονική περίοδος: 01-01-2022 έως 31-

03-2022

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ:  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΑ 

%

ΣΥΝΟΛΟ : ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚ ΤΩΝ 

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ

%

Αττικής (ΞΕ Δ. Αθηναίων, ΞΕ Δ. 

Κορδελιού-Ευόσμου, ΞΕ Δ. Πειραιώς, 

ΞΕ ΕΚΚΑ Ιλίου)

58 27,5% 9 14,3%

Θεσσαλονίκης (ΞΕ Δ. Θεσσαλονίκης, 

ΞΕ ΕΚΚΑ Αξιού) 
23 11.00% 6 9,5

Λάρισας 23 11.00% 9 14,3%

Ιωάννινων 15 7,1% 13 20,6%

Κομοτηνής 15 7,1% 3 4,8%

Μυτιλήνης 15 7,1% 6 9,5%

Λαμίας 14 6,5% 3 4,8%

Βόλου 12 5,7% 7 11,1%

Ρόδου 11 5,2% 0 0.00%

Πάτρας 11 5,2% 6 9,5%

Κρήτης (ΞΕ Δ. Χανίων, ΞΕ Δ. Ηρακλείου 

Κρήτης)
7 3,3% 1 1,6%

Τρίπολης 4 1,9% 0 0.00%

Αγρινίου 3 1,4% 0 0.00%

Σύνολα 211 100% 63 100%
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Γράφημα 2: Φιλοξενούμενες γυναίκες τέκνα  (01-01-2022 έως 31-03-2022).  
Επιπλέον, εκ του συνόλου των φιλοξενούμενων 
γυναικών την περίοδο αναφοράς το 77% δήλωσε ότι 
έχει παιδιά και το 23% ότι δεν έχει. Εκ του συνόλου 
των φιλοξενούμενων παιδιών (114) σε ποσοστό 60% 
αφορά κορίτσια έως 18 ετών και 40% 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.  

 
Γράφημα 3: Ηλικιακές ομάδες φιλοξενούμενων γυναικών (01-01-2022 έως 31-03-2022).  
 
Αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες των φιλοξενούμενων γυναικών την περίοδο αναφοράς, με ποσοστό 36% 

εκ του συνόλου είναι 
γυναίκες ηλικίας μεταξύ 26-
35 και το 24% είναι τα 
νεαρά κορίτσια έως 25 ετών, 
μεταξύ 36-45 ετών είναι 
ωφελούμενες σε ποσοστό 
21%. Ακολουθούν με 
ποσοστό 10% η ηλικιακή 
ομάδα γυναικών μεταξύ 46-
55 ετών. Το 5% αφορά 
φιλοξενούμενες γυναίκες 
της ηλικιακής ομάδας 56-60 
ετών και το 3% γυναίκες 
άνω των 60 ετών, ενώ το 1% 
εκ του συνόλου των 
φιλοξενούμενο γυναικών 
δεν έδωσε αυτά τα στοιχεία.  
 

 
 
 
 
 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ

68 46

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρονική 

περίοδος: 01-01-2022 έως 31-03-2022
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Γράφημα 4: Επίπεδο εκπαίδευσης φιλοξενούμενων γυναικών (01-01-2022 έως 31-03-2022). 
Ενδεικτικά, κατά την περίοδο αναφοράς με το μεγαλύτερο ποσοστό εκ του συνόλου των φιλοξενούμενων 

γυναικών φαίνεται να 
έχουν ολοκληρώσει την 
υποχρεωτική 
εκπαίδευση κατά 24%, 
και το δημοτικό κατά 
21%, ενώ το 20% των 
φιλοξενούμενων 
γυναικών φαίνεται να 
έχει ολοκληρώσει την 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 
Ακολουθούν με 
ποσοστό 7%  οι 
φιλοξενούμενες που 
έχουν μεταλυκειακή 
εκπαίδευση και σε 
ποσοστό 6% να έχουν 

ολοκληρώσει την πανεπιστημιακή και τεχνολογική εκπαίδευση εκάστη. Με μικρότερο ποσοστό της τάξης του 
5% εμφανίζονται οι αναλφάβητές, ενώ το 12% εκ των φιλοξενούμενων 
γυναικών δεν έδωσε αυτά τα στοιχεία.  

 
Γράφημα 5 : Κατάσταση απασχόλησης φιλοξενούμενων γυναικών (01-
01-2022 έως 31-03-2022).  
 
Την περίοδο αναφοράς οι φιλοξενούμενες γυναίκες  σε συντριπτικό 
ποσοστό 85% 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 φορείς24.  
 
 
 
 
 
 
 

 
24Πρόγραμμα 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
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Γράφημα 6: Είδος βίας που καταγγέλλεται από φιλοξενούμενες γυναίκες (01-01-2022 έως 31-03-2022).  
 
Το επικρατέστερο είδος βίας και για τους 
τρεις μήνες αναφοράς στους Ξενώνες 
Φιλοξενίας είναι η ενδοοικογενειακή βία με 
ποσοστό 77% από το σύνολο των 
καταγεγραμμένων μορφών βίας. Ακολουθούν 
με μειωμένο ποσοστό 5% τα περιστατικά 
βιασμών, το trafficking με 3,5% και η 
σεξουαλική παρενόχληση  με 1% από τα 
σύνολά των περιστατικών βίας.  
 
Γράφημα 7: Σχέση επιζήσασας-δράστη (01-
01-2022 έως 31-03-2022).  
 
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 51%, καθώς και συντροφική (νυν/πρώην) σε 
ποσοστό 24%, ενώ το 11% εκ του συνόλου των γυναικών φιλοξενούμενων κατήγγειλαν ότι ο δράστης είναι 
κάποιο άλλο μέλος της 
οικογένειας.  
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Γράφημα 8: Αιτήματα από γυναίκες φιλοξενούμενες (01-01-2022 έως 31-03-2022).  
 
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 29%. Ακολουθεί με 
ποσοστό 21% η κοινωνική 
στήριξη των γυναικών και η 
ψυχολογική υποστήριξή τους 
σε ποσοστό 18,5%. Σημαντικό 
ποσοστό από το σύνολο 
αντιστοιχεί στα αιτήματα για 
νομική στήριξη και νομική 
βοήθεια κατά 6,5% εκάστη. Η 
χρήσιμη πληροφόρηση και 
ενημέρωση των γυναικών 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 6% καθώς και η εργασιακή συμβουλευτική των φιλοξενούμενων γυναικών σε ποσοστό 
5,5%. 
 
 

Γραμμή Υποστήριξης SOS15900 (ανάλυση δεδομένων 
που καλύπτει το τρίμηνο Ιανουάριος 2022- Μάρτιος 
2022) 

Η τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 λειτουργεί 
πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο 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,  
εκ των οποίων τα περισσότερα αφορούσαν την χρήσιμη 
πληροφόρηση των γυναικών σχετικά με τις υπηρεσίες 
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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 (01-01-2022 έως 31-03-2022). Αναλυτικά, την περίοδο αναφοράς καταγράφηκαν 
συνολικά 2.522 κλήσεις,  εκ των οποίων οι 1.684 
αφορούσαν «περιστατικά βίας» και οι 448 «χρήσιμη 
ενημέρωση»25. Από το σύνολο των κλήσεων που 
καταγράφηκαν από την Γραμμή SOS 15900 που 
αφορούσαν περιστατικά βίας το 72% ήταν γυναίκες 
ωφελούμενες και το 28% αφορούσε τα τρίτα 
πρόσωπα.  

 

Γράφημα 2: Τρίτο Πρόσωπο που καλεί (01-01-2022 
έως 31-03-2022).  

Τα τρίτα πρόσωπα που κάλεσαν την Γραμμή 
Υποστήριξης 15900 και τους τρεις μήνες αναφοράς,  
είναι σε ποσοστό 29% ο/η φίλος/-η της επιζήσασας, 
ακολουθεί με σχεδόν ίδιο ποσοστό 15,5% ο γονέας και 

«άλλο» άτομο αντιστοίχως. Επιπλέον,  από τις συνολικές κλήσεις των τρίτων προσώπων, σε ποσοστό 13% ήταν 
ο/η αδερφός/-η και με 
ποσοστό της τάξεως 10% ή/ο 
γειτόνισσα/-νας, και σε 
ποσοστό 9% το τέκνο. Τέλος, 
το 7% των συνολικών 
κλήσεων από τα τρίτα 
πρόσωπα αφορά  άλλο 
συγγενή. Από το σύνολο των 
κλήσεων που καταγράφηκαν 
για τις ωφελούμενες  
γυναίκες την περίοδο 
αναφοράς, το  89% κάλεσαν 
για 1η φορά την Γραμμή 
Υποστήριξης 15900, το 8 % 
κάλεσε για 2η φορά, ενώ το 
1% εκ του συνόλου των 

 
25 (*) Υποσημείωση: Οι μη σχετικές κλήσεις, όπως φάρσες, κ.λπ. δεν αναλύονται σε αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο  



 
 
 
 
Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο #7: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 Ιανουάριος 2022- Μάρτιος 2022 

 

24 
 

ωφελούμενων κάλεσαν για 3ηή και το 2%  4η φορά. Οι ωφελούμενες  που κάλεσαν για πρώτη φορά κατά την 
περίοδο αναφοράς  πληροφορήθηκαν για αυτήν κυρίως από το διαδίκτυο κατά 9%,  με ίδιο ποσοστό 6% από 
γνωστό τους πρόσωπο και από την τηλεόραση, αντίστοιχα,  το 3% από άλλο φορέα και ενώ μεγάλο ποσοστό 

της τάξεως του 76% δεν 
αποκάλυψε την 
συγκεκριμένη πληροφορία 
κατά την διάρκεια της 
κλήσης.  

Χάρτης 1: Περιφέρειες από 
τις οποίες προέρχονται οι 
κλήσεις των ωφελούμενων 
γυναικών (01-01-2022 έως 
31-03-2022). 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 37% καθώς και η 
Κεντρική Μακεδονία σε 
ποσοστό 10%, 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 25%. Το ποσοστό των ωφελούμενων γυναικών που κάλεσαν την Γραμμή 
Υποστήριξης 15900 και ανέφεραν Ελληνική υπηκοότητα και για τους τρεις μήνες αναφοράς  ήταν 49%,  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. Τέλος, το 45% από τις 
συνολικές κλήσεις των ωφελούμενων γυναικών δεν έδωσε αυτά τα στοιχεία.  
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Γράφημα 3: Ηλικιακές ομάδες ωφελούμενων γυναικών (01-01-2022 έως 31-03-2022).  

Σχετικά με την ηλικιακή ομάδα των ωφελούμενων γυναικών που κάλεσαν την Γραμμή 15900 την περίοδο 
αναφοράς, παρατηρείται ότι οι γυναίκες μεταξύ 25-39  αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξεως 19% 

εκάστη από το σύνολο των 
κλήσεων που αφορούν 
περιστατικά βίας. Ακολουθεί 
σε ποσοστό 17,5% η ηλικιακή 
ομάδα γυναικών μεταξύ  40-
54 χρονών και με ίδιο 
ποσοστό 6% η ηλικιακή 
ομάδα μεταξύ 55-64 ετών και  
τα νεαρά κορίτσια έως 24 
ετών, ενώ το 4,5% από τα 
σύνολα των ωφελούμενων 
αφορά τις γυναίκες 65 ετών 
και άνω. Τέλος, κατά την 
διάρκεια της κλήσης το 47% 
εκ του συνόλου των γυναικών 
δεν αποκάλυψαν στοιχεία 
που αφορούν την ηλικία τους.  

 

 

Γράφημα 4: Εργασιακή κατάσταση ωφελούμενων γυναικών (01-01-2022 έως 31-03-2022).  

Αναφορικά με την εργασιακή κατάσταση των 
ωφελούμενων γυναικών που κάλεσαν την 
Γραμμή Υποστήριξης 15900 και τους τρεις μήνες 
αναφοράς το 25% δήλωσε ότι εργάζεται, το 16% 
ανέφερε ότι είναι άνεργες και το 8% ανενεργή, 
ενώ  μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 51% 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 91% 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 και κάποιο 
μεταπτυχιακό αντίστοιχα.  
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Γράφημα 5: Είδος βίας που καταγγέλλεται από 
τις ωφελούμενες γυναίκες (01-01-2022 έως 31-
03-2022).  

 

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 περιστατικά 
σεξουαλικής παρενόχλησης σε ποσοστό 3%, ενώ 
το 2% αφορά τα περιστατικά βιασμών.    

 

 

 

Πίνακας 1: Μορφές Βίας στο Πλαίσιο Περιστατικών Ενδοοικογενειακής Βίας (01-01-2022 έως 31-03-2022).  

Οι κύριες μορφές βίας στο πλαίσιο περιστατικών  ενδοοικογενειακής βίας είναι σε ποσοστό 35,4% η 
ψυχολογική βία, με ποσοστό 29,2% η λεκτική βία, 25,8%  η σωματικής βίας, 5,3% οικονομική βία και 3,7% η 
σεξουαλική βία κυρίως 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 51% δήλωσε ότι έχει παιδιά, το 19% ότι δεν έχει 
και το 30% 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 7% ανέφερε ότι έχει χρόνια προβλήματα υγείας, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό 90% δεν έδωσε 
αυτά τα στοιχεία κατά την διάρκεια των κλήσεων.  

 

 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΑΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

ΒΙΑΣ : ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ

Σύζυγος (νυν και πρώην σύζυγοι) 343 451 24 370 79 7 1274 419

Σύντροφος  (νυν και πρώην σύντροφοι) 144 188 11 163 22 1 529 98

Πατέρας 20 24 4 24 2 1 75 22

Αδελφός/-ή 35 20 1 20 3 0 79 11

Τέκνο 33 38 0 36 10 0 117 38

Άλλο μέλος οικογένειας 13 39 4 35 4 0 95 25

Τρίτο γνωστό πρόσωπο 11 54 38 28 3 2 136 1

Απροσδιόριστο 0 8 4 4 1 2 20 0

Σύνολα 599 (25,8%) 822 (35,4%) 86 (3,7%) 680 (29,2%) 124 (5,3%) 13 (0,6%) 2325 614

ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ -Χρονική περίοδος:  01-10-2021 έως 31-12-2021
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Γράφημα 6: Σχέση επιζήσασας-δράστη όπως αυτή καταγράφηκε στις κλήσεις των ωφελούμενων γυναικών 
(01-01-2022 έως 31-03-
2022).  

 

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 45% των 
περιπτώσεων. Ακολουθεί 
με στατιστική διαφορά ο 
σύντροφος (νυν και 
πρώην) με ποσοστό 19%. 
Σε ποσοστό 8% αφορά 
δράστη κάποιο τρίτο 
γνωστό πρόσωπό της επιζήσασας, ενώ με ίδιο ποσοστό της τάξεως 4% αφορά το τέκνο και άλλο μέλος της 
οικογένειας. Επίσης, με ίδιο ποσοστό 3% εκάστη αφορά σε δράστες τον πατέρα και τον αδερφό/-η. Τέλος, το 
13% δεν έδωσε αυτά τα στοιχεία κατά την διάρκεια της κλήσης.  

Γράφημα 7: Αιτήματα από ωφελούμενες γυναίκες (01-01-2022 έως 31-03-2022).  

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 
38%, 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.   
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