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Το παρόν ενημερωτικό δελτίο αποτελεί την όγδοη κατά σειρά αποτύπωση της γενικής εικόνας για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών του 
Δικτύου 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 Απρίλιος–Ιούνιος 2022(*3). Περιλαμβάνονται επίσης 
ενδεικτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από την αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΓΓΔΟΠΙΦ, τις δομές του Δικτύου καθώς και τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας 
(ΔΕΠΙΣ) των ΟΤΑ α΄ βαθμού.  

Ειδικότερα, στόχος των δράσεων των ΔΕΠΙΣ, ως μέρος του 
εθνικού μηχανισμού για την ισότητα των φύλων σε τοπικό 
επίπεδο, είναι η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των τοπικών 
κοινωνιών στα θέματα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής 
βίας και στους τρόπους καταγγελίας των περιστατικών στους 
αρμόδιους φορείς της Πολιτείας. Περαιτέρω, τα 
Συμβουλευτικά Κέντρα και οι Ξενώνες Φιλοξενίας ως 
εξειδικευμένοι φορείς για την προστασία των γυναικών που 
υφίστανται έμφυλη βία, υλοποιούν σε μηνιαία βάση δράσεις 

δικτύωσης και συντονισμού με άλλους συναρμόδιους κρατικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών αλλά και δράσεις ενημέρωσης.  
 

Η αποτύπωση των παρακάτω στοιχείων καλύπτει την χρονική περίοδο Απρίλιος 2022- Ιούνιος 2022. Ως εκ 

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

της έμφυλης βίας στην 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: 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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Πρωτοβουλίες και Δράσεις της ΓΓΔΟΠΙΦ του Υπουργείου Εργασίας για το τρίμηνο Απρίλιος – Ιούνιος 2022.  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις: 

• Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Μαρία 

Συρεγγέλα συμμετείχε στην πρώτη παρουσία του Συνδέσμου 

Αφγανών Γυναικών Βουλευτών και Ηγετών, μια πρωτοβουλία που 

ξεκινάει από την Ελλάδα με στόχο να δώσει "φωνή" σε όλες τις 

Αφγανές γυναίκες του κόσμου. 

• Με πρωτοβουλία των Πρέσβεων της Ολλανδίας, του Βελγίου και 

του Λουξεμβούργου, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων κ. Μαρία Συρεγγέλα συναντήθηκε με το Δίκτυο 

Melissa Network και με Αφγανές και Ουκρανές γυναίκες. 

• Στο Delphi Economic Forum, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης 

Σκέρτσος, ο κ. Χάρης Μπρουμίδης - CEO της Vodafone Greece, η 

καθηγήτρια κ. Βάσω Αρτινοπούλου και η Υφυπουργός Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Μαρία Συρεγγέλα συζητήσαν την 

χρήση της τεχνολογίας ενάντια στην έμφυλη βία. Επιπλέον,  

παρουσίασαν την πρωτοβουλία της ΓΓΔΟΠΙΦ για την εφαρμογή 

"panic button" στο κινητό γυναικών επιζησασών βίας ώστε να 

μπορούν άμεσα και με ασφάλεια να καλούν την αστυνομία. Η 

εφαρμογή για το Panic button βρίσκεται υπό διαμόρφωση. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Melissanetworkgreece33/?__cft__%5b0%5d=AZWGDy7nQZmhyEvjsBIKfwQNzpMGIKo09Gl8CL9JIu4IxyxU_6i9Hy7qDrK6JDhNagLUq8cpn1c3cJCqo5B_y3_l6NMVmIvTBHPBEOrUY0mhdT9s9Y_eb1_8BRdLnwiqGEybvPsQtYAt64ZGnA6g-Xr_udNbqAJXp8P5oYG2ueT8kw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/delphiforum/?__cft__%5b0%5d=AZV9uNAEqrI604f_1k_JqRTv1yurhpgv0nYUR1CiA5AcjdR3d8dnwEOZuweD0TRapy7v11bNvGC8Wa7UoyMMTN6jaqFWoLT0C7daZpvsPzTPS3yJDClV4NNHp2Y6fSgl2H2DwFenxC2lxbbAHP4mMoOMj_tgUM8cbq4-6v3MT9WDKQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/vodafonegreece/?__cft__%5b0%5d=AZV9uNAEqrI604f_1k_JqRTv1yurhpgv0nYUR1CiA5AcjdR3d8dnwEOZuweD0TRapy7v11bNvGC8Wa7UoyMMTN6jaqFWoLT0C7daZpvsPzTPS3yJDClV4NNHp2Y6fSgl2H2DwFenxC2lxbbAHP4mMoOMj_tgUM8cbq4-6v3MT9WDKQ&__tn__=kK-R


 
 
 
 

Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο #8: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 Απρίλιος 2022- Ιούνιος 2022 

 

3 
 

• Στις 4 Μαΐου στο ΚΥΒΕ Περιστερίου η ΓΓΔΟΠΙΦ παρουσίασε 

το Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου Ενδοοικογενειακής και 

Έμφυλης Βίας. Το Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου έχει τη 

μορφή ερωτηματολογίου και βοηθά τους επαγγελματίες των 

υπηρεσιών πρώτης υποδοχής περιστατικών βίας (όπως τα 

Συμβουλευτικά Κέντρα για γυναίκες επιζήσασες βίας, η 

αστυνομία, οι εισαγγελίες, τα νοσοκομεία, η ιατροδικαστική 

υπηρεσία και οι κοινωνικές υπηρεσίες) να αξιολογήσουν τον 

βαθμό κινδύνου που διατρέχουν τα άτομα και να προβούν 

στη διαχείριση των περιστατικών, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα. Το Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου 

λειτουργεί  πιλοτικά στους Δήμους Περιστερίου, Καβάλας και Ηρακλείου Κρήτης. Στο πλαίσιο αυτό στην 

Ελλάδα βρέθηκαν εμπειρογνώμονες και συνεργάτες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες με 

σκοπό να εκπαιδεύσουν τα στελέχη των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής περιστατικών έμφυλης βίας στη 

χρήση  του Οριζόντιου Εργαλείου Εκτίμησης Κινδύνου Ενδοοικογενειακής/Έμφυλης Βίας που για πρώτη 

φορά εφαρμόζεται στη χώρα μας, στο πλαίσιο της πρόληψης και καταπολέμησης των περιστατικών βίας 

κατά των γυναικών.  

 

 

 

 

 

 

• Ηχηρό μήνυμα κατά της βίας έστειλαν τον Ιούνιο γονείς που βίωσαν την απώλεια των παιδιών τους από 

δολοφονική βία μαζί με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Μαρία Συρεγγέλα, σε 

συνάντηση που είχαν  στο γραφείο της Υφυπουργού. Φορώντας συμβολικά μία μπλούζα με το μήνυμα 

«Τώρα μπορείς να μιλήσεις», προσπαθούν να ενθαρρύνουν κορίτσια και αγόρια, γυναίκες και άντρες καθώς 

και τα τρίτα πρόσωπα να αποκαλύπτουν και να καταγγέλλουν βίαιες συμπεριφορές και να καλούν στην 

Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900.  
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• Η Γενική Γραμματέας ΔΟΠΙΦ κ. Καλυψώ Γούλα συμμετείχε στη 2η Ημερίδα Ενημέρωσης – 

Ευαισθητοποίησης της Επιτροπής Ισότητας της ΚΕΔΕ στην Κοζάνη, 

με θέμα: «Προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας τη σεξουαλική 

παρενόχληση στις τοπικές κοινωνίες». Επιπλέον, πραγματοποίησε 

ομιλία στην 3η Ημερίδα Ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης της 

Επιτροπής Ισότητας της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη με θέμα 

«Ενημέρωση για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας 

στο χώρο εργασίας». Οι δύο εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη 

μεταξύ της ΚΕΔΕ, της ΓΓΔΟΠΙΦ, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και του ΚΕΘΙ.  

• H Γενική Γραμματέας ΔΟΠΙΦ κ. Καλυψώ Γούλα παραχώρησε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 

98,4» σχετικά με σχέδιο απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που επεδίωκε να καταργήσει από-

φαση του 1973 που αναγνώριζε το δικαίωμα στην άμβλωση σε όλες τις πολιτείες της χώρας4.   

 

• Η Γενική Γραμματέας ΔΟΠΙΦ κ. Καλυψώ Γούλα, παρευρέθηκε σε εκδήλωση 
αφιερωμένη στις μητέρες ατόμων με αναπηρία, που διοργάνωσαν στον 
κήπο της Βορέειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης ο δήμαρχος Αμαρουσίου, Θεό-
δωρος Αμπατζόγλου και η πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Ε-
λένη Λέκκα με αφορμή τη γιορτή της μητέρας. Η κα Γούλα μίλησε για θέματα 
ισότητας των φύλων στην τοπική αυτοδιοίκηση και στήριξης των γυναικών-
μητέρων παιδιών με αναπηρία. Τόνισε τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματί-
ζουν οι Δήμοι και οι Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας στην ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση όλων των φορέων και της κοινωνίας των πολιτών για θέ-
ματα ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των πολλαπλών διακρίσεων.  

 

 
 
 
 

 

 
4 Κ. Γούλα: Η προσπάθεια ανατροπής του δικαιώματος της γυναίκας στην άμβλωση είναι ένα απόλυτο πισωγύρισμα. Διαθέσιμο στο: 
https://athina984.gr/2022/05/06/k-goyla-i-prospatheia-anatropis-toy-dikaiomatos-tis-gynaikas-stin-amvlosi-einai-ena-apolyto-pisogyrisma/ 
4 Ενημερωτική Εκστρατεία για την Βία κατά των Γυναικών στην Ουκρανική και Ρωσική Γλώσσα. Διαθέσιμο στο: 

https://ypergasias.gov.gr/enimerotiki-ekstrateia-gia-ti-via-kata-ton-gynaikon-stin-oukraniki-kai-rosiki-glossa/ 

 

https://athina984.gr/2022/05/06/k-goyla-i-prospatheia-anatropis-toy-dikaiomatos-tis-gynaikas-stin-amvlosi-einai-ena-apolyto-pisogyrisma/
https://ypergasias.gov.gr/enimerotiki-ekstrateia-gia-ti-via-kata-ton-gynaikon-stin-oukraniki-kai-rosiki-glossa/
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• Στις 2.4.2022 η Γενική Γραμματέας ΔΟΠΙΦ κα Καλυψώ Γούλα συμμετείχε 
σε ημερίδα με θέμα "Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα της Γυναίκας: 
Δίνοντας το Λόγο στις Γυναίκες του Τόπου μας" που διοργάνωσε το Κέ-
ντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καστοριάς σε συνεργασία με 
την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Καστοριάς. Στη συνέχεια 
πραγματοποίησε συνάντηση με τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου 
και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού και Κοινωνικής 
Μέριμνας του Δήμου Καστοριάς κα Όλγα Θεοχάρη.  
 

• Στις 9.5.2022 η Γενική Γραμματέας ΔΟΠΙΦ κα Καλυψώ Γούλα πραγματο-
ποίησε επίσκεψη στο Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και στους Ξε-
νώνες Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους (Δήμου 
Θεσσαλονίκης, ΕΚΚΑ, Κορδελιού-Ευόσμου) στη Θεσσαλονίκη 
και συνάντηση με κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, παι-
δοψυχολόγους και νομικούς που εργάζονται στις Δομές.  
 

• Στις 15.6.2022 η Γενική Γραμματέας ΔΟΠΙΦ κα Καλυψώ Γούλα 
πραγματοποίησε ομιλία στην ημερίδα που διοργάνωσαν ο Δή-
μος Ναυπλιέων, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και ο Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Αθλητισμού και Του-
ρισμού για τα ζητήματα της ενδοοικογενειακής και έμφυλης 
βίας και των γυναικοκτονιών.  
 

 

Πρωτοβουλίες και Δράσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, 

ΓΓΔΟΠΙΦ για το τρίμηνο Απρίλιος – Ιούνιος 2022. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις: 

• Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΓΓΔΟΠΙΦ στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της, μεταξύ άλλων, υλοποίησε σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ 3 επιμορφωτικά προγράμματα 

για τα στελέχη (54 στο σύνολο)  των Δομών του Δικτύου: με θέμα α) «Εκπαίδευση στελεχών δομών 

πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών της ΓΓΔΟΠΙΦ για την παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών σε γυναίκες που βιώνουν η έχουν επιβιώσει έμφυλης βίας», β) «Εκπαίδευση στελεχών των 

Συμβουλευτικών Κέντρων του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ και άλλων φορέων στην συμβουλευτική σε 

γυναίκες καθώς σε θέματα εργασιακής απασχόλησης».  

• Ολοκληρώθηκε το «Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης μαθητών/τριών Β’ βαθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα α-
ντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής» της ΓΓΔΟΠΙΦ  σε συνεργασία με το Π.Γ.Ν. Μαιευτήριο «ΈΛΕΝΑ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ» κατά το σχολικό έτος 2021-2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία:  
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➢ Συμμετοχή από 20 εκπαιδευτικές μονάδες  
➢ Σύνολο μαθητών/τριών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα: 2223 
 

• Ο συντονισμός, η συνεργασία και η ανταλλαγή καλών πρακτικών σε δράσεις δικτύωσης και ενημέρωσης-
ευαισθητοποίησης μεταξύ των επαγγελματιών του Δικτύου Δομών αποτέλεσε κεντρικό στόχο της Διεύθυν-
σης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΓΓΔΟΠΙΦ. Στο πλαίσιο αυτό πραγματο-
ποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις με στελέχη από την Θεσσαλονίκη, την Περιφέρειας Κεντρικής και Δυ-
τικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Αττικής & Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος/ Ιονίων Νήσων & Ηπείρου, 
Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλία καθώς και με τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, Βόλου, Λαρισαίων και Λα-
μιέων.  

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών παρακολουθεί και συντονίζει την 

εξέλιξη των έργων και δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΔΙΦ 2021-2025. Συγκεκριμένα: 

• Στο πλαίσιο της δράσης «Εισαγωγή άλλων μέτρων για την επίτευξη των σκοπών της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης» εντάσσεται το έργο «Οριζόντιο εργαλείο εκτίμησης κινδύνου ενδοοοικογενειακής 

βίας». Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο δια ζώσης εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο 

που διεξήχθη από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Metropolitan Police Service). Το έργο 

βρίσκεται στο  4ο στάδιο, που αφορά την πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου αξιολόγησης κινδύνου για την 

οποία έχουν επιλεγεί τα Συμβουλευτικά Κέντρα Καβάλας, Περιστερίου και Ηρακλείου Κρήτης.  

• Επιπλέον, η αρμόδια Διεύθυνση παρακολουθεί τα στάδια υλοποίησης του έργου «Μελέτη για το προφίλ 

των δραστών ενδοοικογενειακής βίας, αξιολόγηση των θεραπευτικών προγραμμάτων για τους δράστες, 

προτάσεις βελτίωσης των θεραπευτικών προγραμμάτων με στόχο την πρόληψη της ενδοοικογενειακής 

βίας». 

• Στο πλαίσιο της δράσης «Δημιουργία και λειτουργία πλατφόρμας για την πληροφόρηση του κοινού σχετικά 

με την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών βίας (#MeToo)» ολοκληρώθηκε η «μελέτη σχεδιασμού 

του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης, κακοποίησης και 

εξουσιαστικής βίας στην Ελλάδα (κίνημα #MeToo)». 

• Στο πλαίσιο της δράσης «Καταγραφή ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών που είναι μάρτυρες 

ενδοοικογενειακής βίας και δημιουργία σχετικού εργαλείου» ολοκληρώθηκε η έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού σε συνεργασία με την ΓΓΔΟΠΙΦ και το γραφείο 

της UNICEF στην Ελλάδα αναφορικά με τις ανάγκες των παιδιών που διαβιούν στους Ξενώνες Φιλοξενίας: 

«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» 
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• Επιπλέον, σε συνεργασία με την Ύ.Α για του Πρόσφυγες (UNHCR) δημιούργησε έντυπο ενημερωτικό υλικό 

για τις γυναίκες πρόσφυγες από την Ουκρανία5. 

• Στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη (ΕΚΟ) του ΟΑΕΔ, μέσω του 

οποίου μπορούν να αποκτήσουν εργασία γυναίκες επιζήσασες έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, το 

διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2022 έχουν χορηγηθεί συνολικά 350 βεβαιώσεις για την υπαγωγή τους στο 

πρόγραμμα. 

• Το διάστημα αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΟΠΙΦ η 2η Ετήσια Έκθεση για τη Βία, 2021 κατά των 

Γυναικών στα Αγγλικά καθώς και το 6ο (4ό τρίμηνο του 2021) και 7ο Τριμηνιαίο Δελτίο (1ό τρίμηνο του 2022) 

σε ελληνικά και αγγλικά.   

 

Πρωτοβουλίες και Δράσεις από τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) για το τρίμηνο Απρίλιος- Ιούνιος 

2022 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις: 

Περιφέρεια Αττικής 

ΔΕΠΙΣ Ελληνικού – Αργυρούπολης  
 

• Ένα ηχηρό μήνυμα κατά της βίας εξέφρασε η εναλλακτική έκθεση «street art», με δυναμικά δρώμενα, που 
διοργανώθηκε από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, το Σάββατο 21 Μαίου 
2022 στην παραλία του Π. Φαλήρου6. 
 

ΔΕΠΙΣ Κηφισιάς 

• Συμμετοχή της ΔΕΠΙΣ Κηφισιάς στην 68η Ανθοκομική Έκθεση 
Κηφισιάς στο Περίπτερο του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου 
Κηφισιάς όπου μοιράστηκε φυλλάδιο για την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας. 
 

• Εκδήλωση-βιβλιοπαρουσίαση της ΔΕΠΙΣ Κηφισιάς με θέμα: 
«Φύλο, διακρίσεις και έμφυλη βία στους εκπαιδευτικούς 
θεσμούς».  

 
 

 
6 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ "STREET ART" Ένα ηχηρό μήνυμα κατά της βίας εξέφρασε η εναλλακτική έκθεση «street art», με δυναμικά. Διαθέσιμο στο 
Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=710980670158029 

https://isotita.gr/wp-content/uploads/2022/06/ENG-EKTHESH-SITE.pdf
https://isotita.gr/wp-content/uploads/2022/06/6o-Enimerotiko-Deltio-GGDOPIF-Via.pdf
https://isotita.gr/wp-content/uploads/2022/07/7%CE%BF-%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-I%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82-2022.pdf
https://ypergasias.gov.gr/isotita-ton-fylon/sygkrotisi-perifereiakon-epitropon-isotitas-kai-dimotikon-epitropon-isotitas/
https://www.facebook.com/watch/?v=710980670158029
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• Συμμετοχή μελών της ΔΕΠΙΣ στον Αγιασμό στο Ζάννειο Ίδρυμα Εκάλης όπου φιλοξενούνται μητέρες και 
παιδιά από την Ουκρανία, παρουσία της Υπουργού Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως, της Υφυπουργού Υγείας Ζ. 
Ράπτη και της Αντιπεριφερειάρχη κ. Λ. Κεφαλογιάννη. 

 
Δήμος Δάφνης – Υμηττού  

 

• Δράση αναβίωσης της Έκθεσης Γελοιογραφίας με θέμα «Ισότητα των Φύλων και Έμφυλη Βία» που είχε 
πραγματοποιηθεί στον Δήμο το 2019 σε συνεργασία με τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο «Εργαστήρι» 
(τοποθέτηση αντιγράφων των έργων σε εμφανή σημεία, λ.χ. σε σχολεία του Δήμου και διοργάνωση 
σχετικών συναντήσεων/συζητήσεων με αφορμή τα εκθέματα και με τη συνδρομή ψυχολόγων και 
κοινωνικών επιστημόνων). 

 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – ΔΕΠΙΣ Θεσσαλονίκης  

• Η Επιτροπή Ισότητας της ΚΕΔΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ 

ΚΕΔΕ-ΓΓΔΟΠΙΦ, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης το ΚΕΘΙ, διοργάνωσε στις 

28/6/2022 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης ημερίδα με θέμα: ''Ενημέρωση για 

ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στο χώρο εργασίας''. Στην ημερίδα συμμετείχαν η Γενική 

Γραμματέας ΔΟΠΙΦ, ο Δήμαρχος, μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, μέλη ΔΕΠΙΣ και στελέχη Κοινωνικών 

Υπηρεσιών. 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Δήμος Αλμωπίας 

• Συμμετοχή της ΔΕΠΙΣ στη διαδικτυακή εκδήλωση σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ (Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 

Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας) με τίτλο: «Θερινό Σχολείο για την Πρόληψη της Βίας με τη στήριξη των 

Δήμων: «Μην υποτιμάς τις ενδείξεις». Για εφήβους και ενήλικες7». 

• Συμμετοχή της ΔΕΠΙΣ στο Επιστημονικό Συνέδριο του προγράμματος «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της 

ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με 

τίτλο «Διάλογοι για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας8».  

 
7 Θερινό Σχολείο για την Πρόληψη της Βίας με τη στήριξη των Δήμων: «Μην υποτιμάς τις ενδείξεις». Για εφήβους και ενήλικες. 
Διαθέσιμο στο: https://www.elliniko-argyroupoli.gr/article.php?id=6628 
8 Επιστημονικό Συνέδριο: «Διάλογοι για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας». Διαθέσιμο στο: 
https://neotita.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-
%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/ 

https://www.elliniko-argyroupoli.gr/article.php?id=6628
https://neotita.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
https://neotita.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
https://neotita.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
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• Συν-διοργάνωση της ΔΕΠΙΣ με το Κέντρο Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας και τον Σύλλογο 

Κοινωνικής Παρέμβασης Έρασμος για την προβολή του 

ντοκιμαντέρ “Femicidio” της Νίνας-Μαρίας Πασχαλίδου9.  

Μετά την προβολή της ταινίας έγινε συζήτηση για την βία 

κατά των γυναικών.  

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας- ΔΕΠΙΣ Κοζάνης  

• Κοινό μήνυμα για την ισότητα των φύλων έστειλαν η ΔΕΠΙΣ 

της Κοζάνης και η γυναικεία ομάδα χάντμπολ του Εθνικού 

Κοζάνης, στο περιθώριο του αγώνα πρωταθλήματος 

κορασίδων, που πραγματοποιήθηκε με τις Ελπίδες 

Αμυνταίου, το Σάββατο 2 Απριλίου 2022, στο Δημοτικό 

Αθλητικό Κέντρο. Η πρωτοβουλία αποτέλεσε συνέχεια του 

διαδικτυακού εργαστηρίου: «Ο Εθνικός Κοζάνης βρίσκει το σύνθημα του ενάντια στην έμφυλη βία», που 

πραγματοποίησε η Δ.ΕΠ.ΙΣ. και ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών, με τις αθλήτριες της ομάδας χάντμπολ του 

Εθνικού Κοζάνης. 

 

• Συνεργασία ανάμεσα στη Δ.ΕΠ.ΙΣ. και στο επιστημονικό προσωπικό του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών 

Κοζάνης για το σχεδιασμό και την προετοιμασία αφίσας σχετικά με την προώθηση της πρόληψης και 

αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας του δήμου. 

 

• Διοργάνωση ημερίδας: «Προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας τη σεξουαλική παρενόχληση στις τοπικές 

κοινωνίες» η  πραγματοποιήθηκε στο   Δήμο Κοζάνης, με την παρουσία της Γενικής Γραμματέα ΔΟΠΙΦ, σε 

συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. Η ημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων που 

προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας, που υπεγράφη μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε., της ΓΓΔΟΠΙΦ, του Εθνικού 

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), καθώς και του Κ.Ε.Θ.Ι.  

 
9 Femicidio. Διαθέσιμο στο : https://www.filmfestival.gr/el/movie-tdf/movie/14232 

 
 

https://www.filmfestival.gr/el/movie-tdf/movie/14232
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Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου -ΔΕΠΙΣ Ανατολικής Σάμου  

• Συμμετοχή της ΔΕΠΙΣ στη διαδικτυακή εκδήλωση σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ (Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 

Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας) με τίτλο: «Θερινό Σχολείο για την Πρόληψη της Βίας με τη στήριξη των 

Δήμων: «Μην υποτιμάς τις ενδείξεις». Για εφήβους και ενήλικες». 

Περιφέρεια Κρήτης – ΔΕΠΙΣ Ρεθύμνης  

• Σε Συνεργασία με την ΔΕΠΙΣ Ρεθύμνης, τος Συμβουλευ-

τικό Κέντρο Γυναικών,  το 2ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου 

και  το Εργαστήρι Φύλου του Πανεπιστημίου Κρήτης 

πραγματοποιήθηκε εσπερίδα με τίτλο: "Η Ισότητα των 

φύλων μέσα από τα μάτια των μαθητών και μαθητριών 

του 2ου γυμνασίου" καθώς και έκθεση με ζωγραφιές 

των παιδιών και θεατρικό δρώμενο με θέμα την ισό-

τητα των δύο φύλων10. 

• H Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Ρεθύμνης σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών  Δήμου 

Ρεθύμνης, δημιούργησε δύο βίντεο με στόχο να καταδείξει τα έμφυλα στερεότυπα και να συμβάλει στην 

αποδόμηση και εξάλειψη τους11. 

 

Πρωτοβουλίες και Δράσεις του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ για το τρίμηνο Απρίλιος - Ιούνιος 2022 

Το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2022 τα στελέχη του δικτύου δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ  πραγματοποίησαν 

σειρά δράσεων (ενημερωτικές ομιλίες σε σχολεία, συνεντεύξεις, δελτία τύπου, άρθρα σε τοπικά 

ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, κ.α.) με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών 

σχετικά με την έμφυλη βία.   

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις ανά περιφέρεια: 

 

 

 
10 Η ισότητα μέσα από τα μάτια των μαθητών και μαθητριών του 2ου γυμνασίου. Διαθέσιμο στο : https://rethnea.gr/isotita-mesa-ta-matia-ton-mathiton-
mathitrion-2oy/ 
11 Μη ντροπιάζεις το φύλο σου, Ελβίνα Μποτονάκη. Διαθέσιμο στο  YouTube: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=z66Tl-
ADuUE&feature=youtu.be 

https://rethnea.gr/isotita-mesa-ta-matia-ton-mathiton-mathitrion-2oy/
https://rethnea.gr/isotita-mesa-ta-matia-ton-mathiton-mathitrion-2oy/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=z66Tl-ADuUE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=z66Tl-ADuUE&feature=youtu.be
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Σαλαμίνας διοργάνωσε ανοιχτή 
εκδήλωση με θέμα "Η βία κατά των γυναικών μέσα από λαϊκά 
παραμύθια και αληθινές ιστορίες». Αφήγηση λαϊκών παραμυθιών 
και αληθινών ιστοριών για τη βία κατά των γυναικών από την 
ομάδα "Παραμυθανθός": Δημήτρης Μάλλης- Καλλιρόη Μουλά. 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο της Φυλής συμμετείχε στην 
πολυμορφική παράσταση με θέμα: “Η γυναίκα υφαίνει τους 
ρόλους της στο πέρασμα του χρόνου και αναδύεται με την 
αλήθεια της” το οποίο διοργανώθηκε από την  ΔΕΠΙΣ σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο Εναλλακτικών Δράσεων 'Namaste' και 
την θεατρική ομάδα του PRAXEIS 11+1, στην Θεατρική σκηνή Ζεφυρίου. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

• Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Μυτιλήνης 

συμμετείχε στην εκδήλωση “Συμβαίνει και Εδώ” που 

αφορούσε την εμπορία ανθρώπων, με 

συνδιοργανωτές την Οργάνωση Α21 και τη Δημοτική 

Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Μυτιλήνης,  στο 

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μυτιλήνης12.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Πάτρας πραγματοποίησε βιωματικά εργαστήρια  ενημέρωσης – 

ευαισθητοποίησης για την βία κατά των γυναικών σε φοιτητές και φοιτήτριες  του Παιδαγωγικού Τμήματος  

Δημοτικής  Εκπαίδευσης  Πανεπιστήμιου Πατρών.   

 

 

 

 
12 Ενημερωτική εκδήλωση στη Μυτιλήνη: “Η εμπορία ανθρώπων συμβαίνει δίπλα μας και είναι έγκλημα”. Διαθέσιμο στο : 
https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/voreio_aigaio/enimerotiki-ekdilosi-sti-mytilini-quot-i-emporia-anthropon-symvainei-dipla-mas-kai-einai-
egklima-quot/ 

 

https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/voreio_aigaio/enimerotiki-ekdilosi-sti-mytilini-quot-i-emporia-anthropon-symvainei-dipla-mas-kai-einai-egklima-quot/
https://www.ertnews.gr/perifereiakoi-stathmoi/voreio_aigaio/enimerotiki-ekdilosi-sti-mytilini-quot-i-emporia-anthropon-symvainei-dipla-mas-kai-einai-egklima-quot/
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Τρικκαίων 
συμμετείχε στην εκδήλωση "Ενδοοικογενειακή Βία & Ελληνική 
Περιφέρεια13" που διοργανώθηκε στα  πλαίσια της πανελλήνιας  
καμπάνιας #don’t accept it. Η νομικός του Κέντρου αναφέρθηκε 
στις νομικές και κοινωνικές προεκτάσεις της έμφυλης βίας και 
των γυναικοκτονιών καθώς και στο έργο, τις δράσεις και τις 
παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες του Συμβουλευτικού. 

• Επιπλέον, στον χώρο της Πλατείας Δημαρχείου Καλαμπάκας, το 
Συμβουλευτικό Κέντρο Τρικκαίων και το Κέντρο Κοινότητας  
πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της 
τοπικής κοινωνίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των δυο 
δομών με τη διανομή προωθητικού υλικού (ενημερωτικά 
έντυπα, κονκάρδες και σελιδοδείκτες).  

• Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Δήμου Βόλου συμμετείχε σε εκδήλωση 
του CineDoc Βόλου, όπου πραγματοποιήθηκε  προβολή του 
ντοκιμαντέρ «FEMICIDIO» και ακολούθησε συζήτηση με την 
σκηνοθέτιδα και  συμβούλους του Ξενώνα σχετικά με τους 
τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας14.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

• Στα πλαίσια της προβολής του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Κεφαλονιάς και των υπηρεσιών του, 

δημιουργήθηκε  ραδιοφωνικό σποτ με τη συμμετοχή του ηθοποιού Αιμίλιου Χειλάκη το οποίο και θα 

μεταδόθηκε δωρεάν από τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από  15/06/2022 έως 15/07/2022.      

• Καταχώρηση άρθρου από τη νομικό του Συμβουλευτικού Κέντρο Ζακύνθου στο ηλεκτρονικό περιοδικό 

analuseto.gr με θέμα «Το φαινόμενο “revenge porn” και η αντιμετώπισή του από την ελληνική 

νομοθεσία15».  

 
 

 

 
13 Ενδοοικογενειακή βία και ελληνική περιφέρεια. Διαθέσιμο στο: 
https://trikalaculture.gr/events/%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-%CE%B2%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B5/ 
14 “Femicidio”: Το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ για την έμφυλη βία προβάλλεται στο Αχίλλειο. Διαθέσιμο στο: 
https://magnesianews.gr/perissotera/politismos/femicidio-to-apokalyptiko-ntokimanter-gia-tin-emfyli-via-provalletai-sto-achilleio.html 
15 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ “REVENGE PORN” ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Διαθέσιμο στο: https://analuseto.gr/to-fenomeno-
revenge-porn-ke-i-antimetopisi-tou-apo-tin-elliniki-nomothesia/ 

https://trikalaculture.gr/events/%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-%CE%B2%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B5/
https://trikalaculture.gr/events/%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-%CE%B2%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B5/
https://trikalaculture.gr/events/%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-%CE%B2%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B5/
https://magnesianews.gr/perissotera/politismos/femicidio-to-apokalyptiko-ntokimanter-gia-tin-emfyli-via-provalletai-sto-achilleio.html
https://analuseto.gr/to-fenomeno-revenge-porn-ke-i-antimetopisi-tou-apo-tin-elliniki-nomothesia/
https://analuseto.gr/to-fenomeno-revenge-porn-ke-i-antimetopisi-tou-apo-tin-elliniki-nomothesia/
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

• Το δημοτικό συμβούλιο Σερρών,  κατόπιν πρόσκλησης της Αντιδημάρχου και σε συνεργασία με την 

Επιτροπή Ισότητας της ΚΕΔΕ ενέκρινε πρόγραμμα δράσης για την πρόληψη και καταπολέμηση της 

σεξουαλικής παρενόχλησης στο Δήμο (11/05/2022). Το εν λόγω πρόγραμμα προσαρμόστηκε από τα στελέχη 

του Συμβουλευτικού Κέντρου Σερρών,  βασιζόμενο στις δράσεις που υλοποίησε ο Δήμος Αθηναίων σε 

ανάλογο πρόγραμμα.   

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Αλεξανδρούπολης και η Action Aid υπό την αιγίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Γυναίκες ορατές στις πόλεις» στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, η εκδήλωση 

περιλάμβανε έκθεση φωτογραφίας.  

• Επίσκεψη και ξενάγηση της Προέδρου της Δημοκρατίας στις 

21/04/2022 κας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου στην Έκθεση 

φωτογραφίας με τίτλο «Βία κατά των Γυναικών: Η λέξη που δε λες…» 

στον χώρο του Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης 

«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

• Ο  Διεθνής  Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στο πλαίσιο 

του ενταξιακού προγράμματος HELIOS με το Συμβουλευτικό 

Κέντρο, τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου 

Ηρακλείου και σε συνεργασία με το Γραφείο Αντιμετώπισης 

Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας 

Ηρακλείου και την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ 

υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποίησε 

εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πολιτισμού “Refugee Week 

Greece 2022”.   

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου, με αφορμή την παρουσίαση από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και 

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των 

Φύλων 2021-2025, απέστειλε ενημερωτικό σημείωμα με θέμα την εναρμόνιση  της προσωπικής και 
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επαγγελματικής ζωής  των γυναικών, το οποίο δημοσιεύτηκε στα ηλεκτρονικά ενημερωτικά ΜΜΕ των 

Κυκλάδων16.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

• Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Τρίπολης πραγματοποίησε ενημερωτική συνάντηση με γυναίκες 

πρόσφυγες που φιλοξενούνται στο Πρόγραμμα ESTIA II της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνας Α.Ε με θέμα: 

“ Έμφυλη βία, είδη, μορφές και υποστηρικτικοί φορείς”. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας συμμετείχε,  με εισήγηση 

που αφορούσε την παρουσίαση της δομής, την κοινωνική 

και νομική στήριξη, και τη Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης, ως διεθνές νομοθετικό κείμενο 

αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών σε εκδήλωση 

του Συλλόγου Γυναικών Φωκίδας, του Δήμου Δελφών και 

της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, 

στην Άμφισσα με θέμα “Ενδοοικογενειακή βία: Μια Κοινωνική 

Παθογένεια”.   

 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Χαλκίδας, με αφορμή τη γιορτή της 

μητέρας, συμμετείχε  με εισήγηση  για τον πολυδιάστατο ρόλο της 

εργαζόμενης μητέρας, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ελληνική 

Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) στις εγκαταστάσεις της Τανάγρας, 

για να τιμήσει τις εργαζόμενες μητέρες17. 

 

 

 

 
16 Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου: «Εναρμόνιση της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής των γυναικών». Διαθέσιμο στο: 
https://www.koinignomi.gr/news/koinonia/2022/06/09/symvoyleytiko-kentro-syroy-enarmonisi-tis-idiotikis-kai-epaggelmatikis-zois-ton-gynaikon.html 

 
17  

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου Χαλκιδέων στη Γιορτή της Μητέρας στην ΕΑΒ. Διαθέσιμο στο : https://eviaportal.gr/eav-giorth-
mhteras/ 

https://www.koinignomi.gr/news/koinonia/2022/06/09/symvoyleytiko-kentro-syroy-enarmonisi-tis-idiotikis-kai-epaggelmatikis-zois-ton-gynaikon.html
https://eviaportal.gr/eav-giorth-mhteras/
https://eviaportal.gr/eav-giorth-mhteras/
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Λειτουργία της Ομάδας Εργασίας για την Έμφυλη Βία (Gender-Based Violence Sub-Working group) για το 

τρίμηνο Απρίλιος- Ιούνιος 2022 

Την περίοδο αναφοράς στην Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.) παρουσιάστηκαν η Έκθεση του Εθνικού Μηχανισμού 

Αναφοράς για την Προστασία θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων του έτους 2021, συμπεριλαμβανομένων των 

δράσεων που έλαβαν χώρα, από εκπρόσωπο του φορέα. Στη ίδια θεματική, εκπρόσωπος της Α21- anti-

trafficking campaign παρουσίασε τις δράσεις ενημέρωσης και τις διαθέσιμες υπηρεσίες στα θύματα εμπορίας 

ανθρώπων καθώς και στοιχεία αναφορικά με το φαινόμενο στην Ελλάδα. Τέλος, η Υ.Α. του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες παρουσίασε την επικείμενη έρευνα του φορέα που αφορά στην αξιολόγηση της έκθεσης σε 

κίνδυνο  έμφυλης βίας των γυναικών προσφύγων. Η εν λόγω έρευνα (GBV risk assessment) σκοπό έχει να 

εξετάσει την έκταση του φαινομένου και να αξιολογήσει τους κινδύνους που διατρέχουν κυρίως οι γυναίκες 

προσφύγισσες και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Θα διενεργηθεί στον αστικό ιστό, αλλά θα επιλεγούν και δομές που 

φιλοξενούν προσφυγικό πληθυσμό σε κάποια νησιά και στην ενδοχώρα. Η έρευνα θα γίνει σε συνεργασία με 

τη ΓΓΔΟΠΙΦ, ενώ η Υ.Α. του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες απεύθυνε στην Ο.Ε. κάλεσμα στις οργανώσεις που 

επιθυμούν να συμμετέχουν.   

 
Συμβουλευτικά Κέντρα (ανάλυση δεδομένων καλύπτοντας το τρίμηνο Απρίλιος -Ιούνιος 2022 18,19).  

Τα 44 Συμβουλευτικά  Κέντρα Γυναικών του Δικτύου Δομών της 
ΓΓΔΟΠΙΦ όλες οι γυναίκες μπορούν να βρουν ψυχολογική και 
κοινωνική στήριξη, εργασιακή και νομική συμβουλευτική. 
Επιπλέον, τα τρίτα πρόσωπα  μπορούν να λάβουν  χρήσιμη 
ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες για ανάλογα 
περιστατικά.  
 
Είναι ενδεικτικό ότι την περίοδο αναφοράς, υποστηρίχθηκαν από 
τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ ανά την 
Ελλάδα συνολικά 1.216 γυναίκες επιζήσασες βίας και πολλαπλών 
διακρίσεων που έλαβαν συμβουλευτική καθώς και τρίτα πρόσωπα 
στο σύνολό 

115 που έλαβαν, κυρίως, χρήσιμη ενημέρωση. Η έμφυλη 
βία κατά των γυναικών και για τους τρεις μήνες 
αναφοράς υπερισχύει σε καταγραφές με ποσοστό 87,5% 
(1167) συγκριτικά με τα περιστατικά πολλαπλών 

 
18 (*)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. 
19Τα 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%). 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  

(Αυτοπροσώπως και Τρίτα 

Πρόσωπα) - Χρονική περίοδος: 

01-04-2022 έως 30-06-2022

Τρίτα 

Πρόσωπα
Σύνολα

Έντυπα υποδοχής 115 13311216

Αυτοπροσώπως
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διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες20 σε ποσοστό  12.5% (164)21. 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 28% από άλλο φορέα, το 21% ενημερώθηκε από την 
Γραμμή Υποστήριξης  SOS 15900, ενώ το 12%, ενημερώθηκε από φιλικό/γνωστό πρόσωπο, το 10%  ενημερώθηκε 
από το διαδίκτυο,  με ποσοστό το 7% ενημερώθηκε από άλλη εξυπηρετούμενη. Με πολύ μικρότερο ποσοστό 
από τα σύνολα 6% από «Άλλο», ενώ σε ποσοστό 1% αντίστοιχά ενημερώθηκε από το ραδιόφωνο, τον τύπο και 
την τηλεόραση, ενώ το 13% δεν έδωσε αυτά τα στοιχεία.  
 
Πίνακας 1 : Εξυπηρετούμενες γυναίκες στα Συμβουλευτικά Κέντρα (ΣΚ) ανά την επικράτεια (01-04-2022 έως 
30-06-2022 

 
Αναλυτικά, και για τους τρεις μήνες 
αναφοράς το 42,1% εξ αυτών 
(ωφελούμενες γυναίκες και τρίτα 
πρόσωπα) εξυπηρετήθηκαν στην 
Αττική (561 μοναδικές περιπτώσεις : 
αυτοπροσώπως και τρίτα πρόσωπα), 
την Θεσσαλονίκη σε ποσοστό 7% και 
την Κρήτη σε ποσοστό 5,3%. Με ίδια 
σχεδόν ποσοστά,  3,2% 
εξυπηρετήθηκαν στο Συμβουλευτικό 
Κέντρο της Λάρισας κα της Πάτρας 
αντίστοιχα,  ενώ το 39,2% εκ του 
συνόλου εξυπηρετήθηκε από τα 
υπόλοιπα 29 Συμβουλευτικά Κέντρα 
τους Δικτύου22.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Γυναίκες πρόσφυγες, μετανάστριες, γυναίκες ΑμεΑ, τοξικοεξαρτημένες, μακροχρόνια άνεργες, μονογονείς κ.α..  
21Oι μοναδικές περιπτώσεις (εξυπηρετούμενες) στα Συμβουλευτικά Κέντρα μπορεί να αναφέρουν ταυτόχρονα περιστατικό/α έμφυλης βίας και 
περιστατικό διάκρισης/-ων).   
22Η 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. 

ΣΚ Αθήνας (Νίκης) 70

ΣΚ Αθήνας 

(Πολύκεντρο)
69

ΣΚ Πειραιά 92

ΣΚ Δ. Κερατσινίου-

Δραπετσώνας
40

ΣΚ Δ. Φυλής 18

ΣΚ Δ. Χαλανδρίου 45

ΣΚ Σταθμού Ελευσίνας 64

ΣΚ Γυναικών Δήμου 

Σαλαμίνας
64

ΣΚ Περιστερίου 44

ΣΚ Δήμου Αθηναίων 55

Σύνολα 561

ΣΚ : Αττικής  (Αυτοπροσώπως και 

Τρίτα Πρόσωπα) - Χρονική 

περίοδος: 01-01-2022 έως 31-03-

2022
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Γράφημα 1: Είδος βίας που καταγγέλλεται από 
εξυπηρετούμενες γυναίκες (01-04-2022 έως 30-06-2022).  
 
Το επικρατέστερο είδος έμφυλης βίας και για τους τρεις 
μήνες αναφοράς για τις ωφελούμενες γυναίκες είναι η 
ενδοοικογενειακή βία με 81% από το σύνολο των 
καταγεγραμμένων μορφών βίας κατά των γυναικών, ενώ 
ακολουθούν με ίδια ποσοστά 2% η σεξουαλική 
παρενόχληση και περιστατικά που αφορούν  βιασμό.  
 
 
Γράφημα 2: Σχέση επιζήσασας-δράστη όπως αυτή 
δηλώνεται από τις ωφελούμενες γυναίκες (01-04-2022 έως 
30-06-2022 

 
Τα στατιστικά δεδομένα αναδεικνύουν για τους τρεις μήνες αναφοράς ότι η σχέση επιζήσασας–δράστη είναι 
κυρίως συζυγική, κατά 54%, 
καθώς και  συντροφική σε 
ποσοστό 17%, ενώ σε ποσοστό 
11% αφορά κάποιο μέλος της 
οικογένειας τους ή άλλο άτομο σε 
ποσοστό 9%. Σχετικά με την 
οικογενειακή κατάσταση των 
ωφελούμενων γυναικών το 43% 
είναι έγγαμες, το 20% εκ του 
συνόλου δηλώνει ανύπαντρη, με 
ποσοστό 12% να είναι 
διαζευγμένες και αντίστοιχα σε 
ποσοστό 11% 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 72% δήλωσε ότι έχει παιδί/παιδιά ενώ το 28% δήλωσε ότι δεν έχει παιδιά.  
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Γράφημα 3: Ηλικιακές ομάδες ωφελούμενων γυναικών (01-04-2022 έως 30-06-2022).  
 

Αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες 
των γυναικών που έλαβαν 
εξειδικευμένες υπηρεσίες στα 
Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου 
την περίοδο αναφοράς,  το 
μεγαλύτερο ποσοστό 28% αφορά 
τις γυναίκες   ηλικίας μεταξύ 36-45, 
ακολουθεί η  ηλικιακή ομάδα  
μεταξύ 46-55 σε ποσοστό 21% και 
σε ποσοστό 19% η γυναίκες μεταξύ 
26-35χρονών. Το 9% αφορά 
γυναίκες έως 25 ετών, με σχεδόν  
ποσοστό της τάξεως του 9%  αφορά 
τις γυναίκες άνω των 60 ετών και σε 
ποσοστό 5% 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 (01-04-2022 έως 30-06-2022).  
 
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 23% την 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 
18% εκ του συνόλου την 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, 
το 16% την μεταλυκειακή 
εκπαίδευση,  ενώ  σε ποσοστό 
9% από τα σύνολά φαίνεται να 
έχουν ολοκληρώσει την 
υποχρεωτική εκπαίδευση.  Σε 
ποσοστό 7% το δημοτικό και το 6% την τεχνολογική εκπαίδευση. Επιπλέον, το ποσοστό 5% αντιστοιχεί σε 
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ωφελούμενες που έχουν  ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές και το 2% των γυναικών φαίνεται να δηλώνουν 
αναλφάβητες. Τέλος το 15% δεν αποκάλυψε τα στοιχεία αυτά. 

 
Γράφημα 5: Κατάσταση απασχόλησης ωφελούμενων 
γυναικών (01-04-2022 έως 30-06-2022).  
 
Σχετικά με την κατάσταση απασχόλησης των 
εξυπηρετούμενων και για τους τρεις μήνες αναφοράς, με 
ποσοστό 42% φαίνεται να είναι άνεργες και σε ποσοστό 
40% εργαζόμενες γυναίκες,  το  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 79% ανέφεραν 
ότι έχουν Ελληνική υπηκοότητα, το 12% ότι είναι γυναίκες 
πρόσφυγες και μετανάστριες οι οποίες ζουν στην Ελλάδα, 
ενώ το 9% εκ του συνόλου δεν αποκάλυψε τα στοιχεία 
αυτά.  
 
 
 

 
Γράφημα 6: Αιτήματα από ωφελούμενες γυναίκες (01-04-2022 έως 30-06-2022) 
 
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 31% έλαβε 
ψυχολογική στήριξη και το 
30% έλαβε νομική στήριξη. 
Σημαντική αναφορά 
αποτελεί και η ενδυνάμωση 
των γυναικών με την παροχή 
χρήσιμης πληροφόρησης σε 
ποσοστό 15% από το σύνολο 
των αιτημάτων. Ακολουθεί η 
κοινωνική στήριξη των 
ωφελούμενων σε ποσοστό 
9%, καθώς και αιτήματα που 
αφορούν την φιλοξενία των 
γυναικών σε ποσοστό 5% και 
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την εργασιακή συμβουλευτική και νομική βοήθεια σε ποσοστό 3% αντίστοιχα.  
 
Αναφορικά με τις υπηρεσίες διερμηνείας στις Δομές του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ, την περίοδο αναφοράς 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 210 συνεδρίες με διερμηνείς που διατίθενται από την ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση και το 
ΚΕΘΙ,  στα Συμβουλευτικά Κέντρα και στους Ξενώνες Φιλοξενίας ανά την Ελλάδα κυρίως εξ αποστάσεως  161 
συνεδρίες τηλεφωνικές ή μέσω skype) και λιγότερες με την φυσική παρουσία της/του διερμηνέα (49 συνεδρίες 
δια ζώσης). Οι κύριες συνεδρίες αφορούσαν κυρίως την χρήσιμη ενημέρωση των εξυπηρετούμενων γυναικών 
(νομική ενημέρωση, πληροφόρηση δικτύωσης κ υπηρεσιών κτλ.) καθώς και σε συνεδρίες ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης από τα στελέχη του Δικτύου Δομών.   

 
 
 

Ξενώνες Φιλοξενίας (ανάλυση δεδομένων που καλύπτουν το τρίμηνο Απρίλιος - Ιούνιος 2022)23 
 

Στόχος των Ξενώνων Φιλοξενίας του Δικτύου Δομών της 

ΓΓΔΟΠΙΦ είναι η παροχή ασφαλούς φιλοξενίας βραχείας 

διάρκειας σε γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται 

βία σε όλες τις μορφές ή και πολλαπλές διακρίσεις 

(μετανάστριες, προσφύγισσες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες 

κ.τ.λ) με τα παιδιά τους από όλη την Ελλάδα. Οι 19 Ξενώνες  

λειτουργούν όλο το 24ωρο, Σαββατοκύριακα και αργίες, 

καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Διαθέτουν επαρκή μέτρα 

για την ασφάλεια των φιλοξενούμενων. Είναι 

χωρητικότητας περίπου 420 ατόμων, προσβάσιμοι χώροι  

για άτομα με αναπηρία και παρέχουν ασφάλεια σε 

συνθήκες βραχείας διαμονής γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο ή σε κατάσταση κρίσης. Παράλληλα, 

εξασφαλίζουν την  ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των γυναικών και των παιδιών τους, ενδυνάμωση και 

υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινότητα και συνέχιση της ζωής τους σε νέες 

βάσεις. Για τα παιδιά η δυνατότητα φιλοξενίας ξεκινά από τη βρεφική ηλικία έως και την εφηβεία. 

 

 

 

 

 
23Τα 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 

http://www.womensos.gr/
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Γράφημα 1: Φιλοξενούμενες γυναίκες και παιδιά (01-04-2022 έως 30-06-2022).  
 
Αναλυτικότερα, την περίοδο αναφοράς στους Ξενώνες του Δικτύου φιλοξενούνταν 193 άτομα: 98 γυναίκες και 
95 παιδιά, καλύπτοντας περίπου το 48% της συνολικής χωρητικότητάς των Ξενώνων Φιλοξενίας24. Εκ του 
συνόλου των φιλοξενούμενων 
γυναικών και των παιδιών οι 22 
είναι γυναίκες πρόσφυγες και 
τα 33 παιδιά πρόσφυγες. 
Επιπλέον, με βάση την 
ημερομηνία εισόδου στο 
εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 
έγιναν συνολικά 37 νέες 
εισαγωγές για φιλοξενία,  ενώ 
συνολικά 31 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 76,5% (75) συγκριτικά με τα περιστατικά πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται οι 
γυναίκες25σε ποσοστό  23,5% (23).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24Γενική 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 
25Γυναίκες πρόσφυγες, μετανάστριες, γυναίκες ΑμεΑ, τοξικοεξαρτημένες, μακροχρόνια άνεργες, μονογονείς κ.α..  
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Πίνακας 1: Φιλοξενούμενες γυναίκες και παιδιά ανά την επικράτεια (01-04-2022 έως 30-06-2022)26.  
 

Οι Ξενώνες Φιλοξενίας με την 
μεγαλύτερη πληρότητα από το 
σύνολο (γυναίκες και παιδιά) 
φαίνεται να είναι κυρίως στην 
Αττική με ποσοστό 29%, 
ακολουθεί σε ποσοστό 12% η 
πληρότητα στον Ξενώνα 
Φιλοξενίας της Θεσσαλονίκης 
και σε ποσοστό 11.4%  ο 
Ξενώνας στην Λάρισα. 
Επιπλέον, εκ του συνόλου των 
γυναικών και παιδιών 
προσφύγων  το  23.6% 
φιλοξενείτε στους Ξενώνες της 
Αττικής, σε ποσοστό 16% εκ 
των προσφύγων φιλοξενείτε 
στον Ξενώνα της Λάρισας και 
με ίδιο ποσοστό 11% 
φιλοξενείτε στον Ξενώνα των 
Ιωαννίνων και της Πάτρας 
αντιστοίχως.  

 
Γράφημα 2: Φιλοξενούμενες γυναίκες τέκνα  (01-04-2022 έως 30-06-2022).  
 
Επιπλέον, εκ του συνόλου των φιλοξενούμενων γυναικών την περίοδο αναφοράς το 80% δήλωσε ότι έχει παιδιά 
και το 20% ότι δεν έχει. Εκ του συνόλου των φιλοξενούμενων παιδιών (95) σε ποσοστό 58% αφορά κορίτσια έως 
18 ετών και 42% 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.  
 

 

 
26 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. 
 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ

55 40

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρονική 

περίοδος: 01.04.2022 - 30.06.2022

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΩΝΕΣ 

ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ -Χρονική 

περίοδος:01.04.2022 - 

30.06.2022

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΑ 

%

ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚ 

ΤΩΝ 

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ

%

Αττικής (ΞΕ Δ. Αθηναίων, , ΞΕ 

Δ. Πειραιώς, ΞΕ ΕΚΚΑ Ιλίου)
54 27,7% 13 23.60%

Θεσσαλονίκης (ΞΕ Δ. 

Θεσσαλονίκης, ΞΕ ΕΚΚΑ Αξιού, 

ΞΕ Δ. Κορδελιού-Ευόσμου) 

27 13,8% 4 7%

Λάρισας 22 11.40% 9 16%

Ιωάννινων 7 3.60% 6 11%

Κομοτηνής 6 3.10% 3 5.50%

Μυτιλήνης 8 4.10% 2 3.60%

Λαμίας 2 1% 0 0.00%

Βόλου 8 4% 6 11%

Ρόδου 10 5.30% 0 0.00%

Πάτρας 11 5.70% 6 11.00%

Κρήτης (ΞΕ Δ. Χανίων, ΞΕ Δ. 

Ηρακλείου Κρήτης)
14 7.30% 1 2.20%

Τρίπολης 3 1.50% 0 0.00%

Κοζάνης 7 3.70% 0 0.00%

Αγρινίου 16 8.30% 5 9.10%

Σύνολα 195 100.00% 55 100.00%
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Γράφημα 3: Ηλικιακές ομάδες φιλοξενούμενων γυναικών (01-04-2022 έως 30-06-2022).  
 

Αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες 
των φιλοξενούμενων γυναικών την 
περίοδο αναφοράς, με ποσοστό 
35% εκ του συνόλου είναι γυναίκες 
ηλικίας μεταξύ 26-35 και το 22% 
είναι γυναίκες μεταξύ 36-45, το 
18% αφορά τα νεαρά κορίτσια έως 
25 ετών και μεταξύ 46-55 ετών 
είναι ωφελούμενες σε ποσοστό 
10%. Ακολουθούν με ίδιο ποσοστό 
6% η ηλικιακή ομάδα γυναικών 
μεταξύ 56-60 ετών και οι γυναίκες 
άνω των 60 ετών, ενώ το 2% εκ του 
συνόλου των φιλοξενούμενο 
γυναικών δεν έδωσε αυτά τα 
στοιχεία.  
 
 

 
 
Γράφημα 4: Επίπεδο 
εκπαίδευσης φιλοξενούμενων 
γυναικών (01-04-2022 έως 30-
06-2022). 
 
Ενδεικτικά, κατά την περίοδο 
αναφοράς με το μεγαλύτερο 
ποσοστό εκ του συνόλου των 
φιλοξενούμενων γυναικών 
φαίνεται να έχουν ολοκληρώσει 
την υποχρεωτική εκπαίδευση 
κατά 19%, και το δημοτικό κατά 
18%, ενώ το 15% των 
φιλοξενούμενων γυναικών 
φαίνεται να έχει ολοκληρώσει 
την δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
και την πανεπιστημιακή εκπαίδευσή, εκάστη. Ακολουθούν με ποσοστό 8%  οι φιλοξενούμενες που δήλωσαν 
ότι είναι αναλφάβητές και σε ποσοστό 7% οι φιλοξενούμενες με  μεταλυκειακή εκπαίδευση. Το 5% φαίνεται να 
έχει ολοκληρώσει την τεχνολογική εκπαίδευση, ενώ το 11% εκ των φιλοξενούμενων γυναικών δεν έδωσε αυτά 
τα στοιχεία.  
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Γράφημα 5 : Κατάσταση απασχόλησης φιλοξενούμενων γυναικών (01-
04-2022 έως 30-06-2022).  
 
Την περίοδο αναφοράς οι φιλοξενούμενες γυναίκες  σε συντριπτικό 
ποσοστό 80% ανέφεραν ότι είναι άνεργες, ενώ μόνο το 12% 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 φορείς27.  

 
 

Γράφημα 6: Είδος βίας που καταγγέλλεται από φιλοξενούμενες 
γυναίκες (01-04-2022 έως 30-06-2022 
 
Το επικρατέστερο είδος βίας και για τους τρεις μήνες αναφοράς στους 
Ξενώνες Φιλοξενίας είναι η ενδοοικογενειακή βία με ποσοστό 78% από 
το σύνολο των καταγεγραμμένων μορφών βίας. Ακολουθούν με 
μειωμένο ποσοστό 5% τα περιστατικά trafficking και 4% τα περιστατικά 
βιασμών, ενώ το 1%  από τα σύνολα αφορά  περιπτώσεις  σεξουαλικής 

παρενόχλησης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
27Πρόγραμμα 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 #8: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 Απρίλιος 2022- Ιούνιος 2022 

 

25 
 

 
 

Γράφημα 7: Σχέση επιζήσασας-δράστη (01-04-2022 έως 30-06-2022).  
 
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 56%, καθώς και 
συντροφική (νυν/πρώην) σε 
ποσοστό 23%, ενώ το 8% εκ του 
συνόλου των γυναικών 
φιλοξενούμενων κατήγγειλαν ότι 
ο δράστης είναι κάποιο άλλο 
μέλος της οικογένειας.  
 
 
 

 
 
Γράφημα 8: Αιτήματα από γυναίκες φιλοξενούμενες (01-04-2022 έως 30-06-2022).  
 

 
Τα κύρια αιτήματα που 
αποτυπώθηκαν στους Ξενώνες 
Φιλοξενίας ανά την επικράτεια 
και για τους τρεις μήνες 
αναφοράς ήταν η συνεχιζόμενη 
φιλοξενία των γυναικών και των 
παιδιών τους πέρα των τριών 
μηνών, η οποία αναζητήθηκε σε 
ποσοστό 32%. Ακολουθεί με 
ποσοστό 21% η κοινωνική στήριξη 
των γυναικών και η ψυχολογική 
υποστήριξή τους σε ποσοστό 
19%. Σημαντικό ποσοστό από το 
σύνολο αντιστοιχεί στα αιτήματα 
για νομική στήριξη / νομική 
βοήθεια και χρήσιμη 

πληροφόρηση κατά  6% εκάστη. Επιπλέον το  5% από τα σύνολά των αιτημάτων αφορά την εργασιακή 
συμβουλευτική των φιλοξενούμενων.  
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Γραμμή Υποστήριξης SOS15900 (ανάλυση δεδομένων που καλύπτει το τρίμηνο Απρίλιος - Ιούνιος 2022).  
 

Η Γραμμή  SOS 15900 είναι µια υπηρεσία 
εθνικής εµβέλειας που δίνει τη δυνατότητα 
στις γυναίκες θύµατα βίας ή σε τρίτα 
πρόσωπα να επικοινωνήσουν άµεσα µε ένα 
φορέα αντιµετώπισης της έµφυλης βίας. 
Απευθύνεται σε γυναίκες που υφίστανται 
οπιαδήποτε μορφή βίας σε κοινωνικό χώρο, 
στην οικογένεια. Επιπλέον οι  πολίτες και οι 
φορείς, μπορούν να καλέσουν την Γραμμή 
15900 προκειµένου να πληροφορηθούν για 

θέµατα σχετικά µε την πρόληψη και την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών και την πληροφόρηση για 
θέµατα ισότητας των φύλων. Tη γραμμή στελεχώνουν ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι που παρέχουν άμεση 
βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά βίας σε 24ωρη βάση, 365 µέρες το χρόνο. Ταυτόχρονα υπάρχει 
δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας των γυναικών µέσω της διεύθυνσης e-mail:  sos15900@isotita.gr. Την 
περίοδο αναφοράς η Γραμμή 15900 έλαβε στο σύνολό 108 e-mail . Περισσότερες λεπτομέρειες για τις αρχές και 
τον τρόπο λειτουργίας της Γραμμής SOS 15900 είναι διαθέσιμες εδώ: Κανονισμός Λειτουργίας Τηλεφωνικής 
Γραμμής SOS 15900.  

 

Γράφημα 1: Είδος κλήσης (01-04-2022 έως 30-06-2022). 
Αναλυτικά, την περίοδο αναφοράς καταγράφηκαν 
συνολικά 2.648 κλήσεις,  εκ των οποίων οι 1.927 
αφορούσαν «περιστατικά βίας» και οι 363 «χρήσιμη 
ενημέρωση»28. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:sos15900@isotita.gr
https://womensos.gr/wp-content/uploads/KANONISMOS-LEITOYRGIAS-SOS-15900_13-6-12.pdf
https://womensos.gr/wp-content/uploads/KANONISMOS-LEITOYRGIAS-SOS-15900_13-6-12.pdf
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Γράφημα 2: Τρίτο Πρόσωπο που καλεί (01-04-2022 έως 30-06-2022).  

Τα τρίτα πρόσωπα που κάλεσαν 
την Γραμμή Υποστήριξης 15900 
και τους τρεις μήνες αναφοράς,  
είναι σε ποσοστό 25% ο/η φίλος/-
η της επιζήσασας, ακολουθεί με 
σε ποσοστό 17% «άλλο» άτομο 
και σε ποσοστό 15% ο γονέας. 
Επιπλέον,  από τις συνολικές 
κλήσεις των τρίτων προσώπων, 
σε ποσοστό 13% ήταν ή/ο 
γειτόνισσα/-νας, και με σχεδόν 
ίδιο ποσοστό 11% άλλος 
συγγενής και η/ο αδελφός/η, 
αντίστοιχα. Τέλος το 7% εκ του 
συνόλου δήλωσε ότι είναι το 
τέκνο του ατόμου που υφίσταται 
την βία.  Από το σύνολο των 

κλήσεων που καταγράφηκαν για τις ωφελούμενες  γυναίκες την περίοδο αναφοράς, το  90% κάλεσαν για 1η 
φορά την Γραμμή Υποστήριξης 15900, το 8 % κάλεσε για 2η φορά, ενώ το 1% εκ του συνόλου των ωφελούμενων 
κάλεσαν για 3η και 4η φορά, αντιστοίχως. Οι ωφελούμενες  που κάλεσαν για πρώτη φορά κατά την περίοδο 
αναφοράς  πληροφορήθηκαν για αυτήν κυρίως από το διαδίκτυο κατά 7%,  με ίδιο ποσοστό 3% από γνωστό 
τους πρόσωπο και από την τηλεόραση, αντίστοιχα,  το 4% από άλλο φορέα και ενώ μεγάλο ποσοστό της τάξεως 
του 84% δεν αποκάλυψε την 
συγκεκριμένη πληροφορία κατά την 
διάρκεια της κλήσης.  

Χάρτης 1: Περιφέρειες από τις οποίες 
προέρχονται οι κλήσεις των 
ωφελούμενων γυναικών (01-04-2022 
έως 30-06-2022). 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 32% καθώς και η Κεντρική 
Μακεδονία σε ποσοστό 8%, 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 
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περιοχή από την οποία καλούν ήταν 36%. Το ποσοστό των ωφελούμενων γυναικών που κάλεσαν την Γραμμή 
Υποστήριξης 15900 και ανέφεραν Ελληνική υπηκοότητα και για τους τρεις μήνες αναφοράς  ήταν 36%,  το 3% 
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 61% από τις συνολικές κλήσεις των 
ωφελούμενων γυναικών δεν έδωσε αυτά τα στοιχεία.  

 

Γράφημα 3: Ηλικιακές ομάδες ωφελούμενων γυναικών (01-04-2022 έως 30-06-2022).  

Σχετικά με την ηλικιακή ομάδα των 
ωφελούμενων γυναικών που 
κάλεσαν την Γραμμή 15900 την 
περίοδο αναφοράς, παρατηρείται 
ότι οι γυναίκες μεταξύ 25-39  και 
μεταξύ 40-54 αποτελούν το 
μεγαλύτερο ποσοστό της τάξεως 
15% εκάστη από το σύνολο των 
κλήσεων που αφορούν περιστατικά 
βίας. Ακολουθεί σε ποσοστό 7% η 
ηλικιακή ομάδα γυναικών μεταξύ  
55-64 χρονών και με ίδιο ποσοστό 
5% η ηλικιακή ομάδα άνω των 60 
ετών  και  τα νεαρά κορίτσια έως 24 
ετών. Τέλος, κατά την διάρκεια της 
κλήσης το 53% εκ του συνόλου των 
γυναικών δεν αποκάλυψαν 
στοιχεία που αφορούν την ηλικία 

τους. 

Γράφημα 4: Εργασιακή κατάσταση ωφελούμενων 
γυναικών (01-04-2022 έως 30-06-2022).  

Αναφορικά με την εργασιακή κατάσταση των 
ωφελούμενων γυναικών που κάλεσαν την Γραμμή 
Υποστήριξης 15900 και τους τρεις μήνες αναφοράς 
το 22% δήλωσε ότι εργάζεται, το 11% ανέφερε ότι 
είναι άνεργες και το 7% ανενεργή, ενώ  μεγάλο 
ποσοστό της τάξεως του 60% 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 92% δεν έδωσαν 
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αυτά τα στοιχεία, το 6% 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.  

 

Γράφημα 5: Είδος βίας που καταγγέλλεται από τις ωφελούμενες γυναίκες (01-04-2022 έως 30-06-2022).  

 

Επιπλέον, η ενδοοικογενειακή βία 
συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο 
ποσοστό της τάξεως του 66% 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 1% αφορά τα 
περιστατικά βιασμών.    

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Μορφές Βίας στο Πλαίσιο Περιστατικών Ενδοοικογενειακής Βίας (01-04-2022 έως 30-06-2022).  

Οι κύριες μορφές βίας στο πλαίσιο περιστατικών  ενδοοικογενειακής βίας είναι σε ποσοστό 36,7% η ψυχολογική 
βία, με ποσοστό 30% η λεκτική βία, 24%  η σωματικής βίας, 6% οικονομική βία, 3,3% 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 
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ενδοοικογενειακή βία την περίοδο αναφοράς το 44% δήλωσε ότι έχει παιδιά, το 12% ότι δεν έχει και το 44% 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 
10% ανέφερε ότι έχει χρόνια προβλήματα υγείας, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό 86% δεν έδωσε αυτά τα στοιχεία 
κατά την διάρκεια των κλήσεων.  

 

Γράφημα 6: Σχέση επιζήσασας-δράστη όπως αυτή καταγράφηκε στις κλήσεις των ωφελούμενων γυναικών 
(01-04-2022 έως 30-06-2022).  

 

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 41% των 
περιπτώσεων. Ακολουθεί με 
στατιστική διαφορά ο 
σύντροφος (νυν και πρώην) 
με ποσοστό 16%. Σε 
ποσοστό 6% αφορά δράστη 
κάποιο τρίτο γνωστό 
πρόσωπό της επιζήσασας, 
ενώ με σχεδόν ίδιο ποσοστό 
της τάξεως 5% αφορά το 
τέκνο και άλλο μέλος της 
οικογένειας. Επίσης, με ίδιο 
σχεδόν ίδιον ποσοστό 3% 
εκάστη αφορά σε δράστες 
τον πατέρα και τον 
αδερφό/-η. Τέλος, το 21% 

δεν έδωσε αυτά τα στοιχεία κατά την διάρκεια της κλήσης.  
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Γράφημα 7: Αιτήματα από ωφελούμενες γυναίκες (01-04-2022 έως 30-06-2022).  

 

Τα κύρια αιτήματα των κλήσεων για τις ωφελούμενες γυναίκες και για τους τρεις μήνες αναφοράς ήταν η νομική 
στήριξη από το 

εξειδικευμένο 
προσωπικό της 
Γραμμής Υποστήριξης 
15900 και η οποία 
αναζητήθηκε σε 
ποσοστό 34%, 
ακολουθεί η 
ψυχοκοινωνική τους 
στήριξη με ποσοστό 
32%, ενώ σημαντικός 
αριθμός αντιστοιχεί και 
στα αιτήματα νομικής 
βοήθειας και 
φιλοξενίας των 
γυναικών και των 
ανήλικών παιδιών 
τους.   
 


