
 
 
 
 

Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο #9:Πολιτικές και Δράσεις της ΓΓΔΟΠΙΦ 
για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 
Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων του Δικτύου Δομών και της Γραμμής    
SOS 15900 της ΓΓΔΟΠΙΦ Οκτώβριος 2022- Δεκέμβριος 2022 

 

1 
 

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο αποτελεί την ένατη 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 της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 
Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ). Η κατάσταση που παρουσιάζεται βασίζεται στην ανάλυση στοιχείων από τη βάση  
δεδομένων  που τηρεί η ΕΕΤΑΑ1 (για την κατάσταση σε Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας του 
Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ) καθώς και σε δεδομένα από την 24/7 Γραμμή Υποστήριξης SOS 159002, και 
καλύπτει το τρίμηνο Οκτώβριος–Δεκέμβριος 2022(*3). Περιλαμβάνονται επίσης ενδεικτικές δράσεις που 
υλοποιήθηκαν από την αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της 
ΓΓΔΟΠΙΦ και τις Δομές του Δικτύου.  

Σημείωμα της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα Μαρία Συρεγγέλα για την 25Η 
Νοεμβρίου, Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών 

Για εμάς η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών δεν είναι μόνο το θέμα της 25ης Νοεμβρίου, αλλά ο 
καθημερινός μας αγώνας. Οι δράσεις μας  κατά της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας όπως αποτυπώνονται 

στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 
υλοποιούνται με μεγάλη ταχύτητα χτίζοντας γέφυρες εμπιστοσύνης 
μεταξύ του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ και των γυναικών που 
βρίσκονται αντιμέτωπες με το φαινόμενο της βίας.  Στόχος μας είναι 
ακόμα περισσότερες γυναίκες να εμπιστευτούν την Τηλεφωνική 
Γραμμή SOS 15900, τα 44 Συμβουλευτικά Κέντρα και τους 19 Ξενώνες 
Φιλοξενίας του Δικτύου μας, να μιλήσουν και να βγουν από τον 
εφιάλτη που ζουν. Μέσα από το Δίκτυο στηρίζουμε ουσιαστικά τις 
γυναίκες θύματα βίας, προσφέροντας δωρεάν ψυχολογική, 
εργασιακή στήριξη και νομική συμβουλευτική.  Παράλληλα, 
αναπτύσσουμε διαρκώς τη συνεργασία μας  τόσο με τα υπόλοιπα 
Υπουργεία όσο και με την Κοινωνία των Πολιτών, με στόχο την 
προστασία κάθε γυναίκας, κάθε κοριτσιού και την επίτευξη της 

ουσιαστικής ισότητας.  Η βία κατά των γυναικών είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που χρειάζεται σκληρή και 
συστηματική δουλεία ετών για να περιοριστεί στο ελάχιστο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και για να τον πετύχουμε 
χρειάζεται να αγωνιστούμε όλες και όλοι μαζί 

 

 
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 του Υπουργείου Εργασίας και της ΓΓΔΟΠΙΦ για την 25η Νοεμβρίου, Διεθνής Ημέρα 
για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.  
 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις: 

• Στις 5 Οκτωβρίου στο "Σινέ Πέραν" στο Περιστέρι, η ΓΓΔΟΠΙΦ 

παρουσίασε την νέα καμπάνια «Ο Σεξισμός πληγώνει την κοινωνία. 

Αντιμετώπισε τον στα ίσα4» με θέμα την αντιμετώπιση του 

σεξισμού στην οικογένεια, το σχολικό και το εργασιακό περιβάλλον. 

Η νέα καμπάνια προβλήθηκε και στους σταθμούς του Μετρό της 

Αττικής.  

 

• Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία 

Συρεγγέλα μαζί με την κυρία Μαρίνα Ντονοπούλου, Εθνική Εκπρόσωπο της ΜΚΟ Α21 στην Ελλάδα, 

συναντήθηκαν στις 12 Οκτωβρίου,   με στόχο την συνεργασία του κρατικού μηχανισμού με την κοινωνία 

των πολιτών για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων5. 

 

• Την 1η Νοεμβρίου η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων συμμετείχε σε στρογγυλή τράπεζα ανάμεσα στην 

Ελλάδα και την Ολλανδία, που στόχο είχε  την ανταλλαγή εμπειριών 

και καλών πρακτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των 

περιστατικών βίας σε βάρος των γυναικών και κοριτσιών.  Στη 

συζήτηση συμμετείχαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα  

Σακελλαροπούλου, το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας, ο Βασιλιάς 

Γουλιέλμος – Αλέξανδρος και η Βασίλισσα Μάξιμα, ο Ολλανδός 

Υφυπουργός Υγείας, Ευημερίας και Αθλητισμού Maarten van Ooijen, 

εμπειρογνώμονες από τις δύο χώρες όπως ο πρόεδρος της ActionAid 

Hellas Ηλίας Γαληνός, καθώς και στελέχη του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ.  

 
4 Ο Σεξισμός πληγώνει την κοινωνία. Αντιμετώπισέ τον στα ίσια. | Εργασιακό Περιβάλλον. To  video είναι διαθέσιμο στο 
YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=WByMtsSgbas 
5 Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 
Διαθέσιμο στο διαδίκτυο, https://ypergasias.gov.gr/m-syrengela-i-eboria-anthropon-den-prepei-na-echei-thesi-stin-
koinonia-mas/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WByMtsSgbas
https://ypergasias.gov.gr/m-syrengela-i-eboria-anthropon-den-prepei-na-echei-thesi-stin-koinonia-mas/
https://ypergasias.gov.gr/m-syrengela-i-eboria-anthropon-den-prepei-na-echei-thesi-stin-koinonia-mas/
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• Την 25η  Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας 

κατά των Γυναικών το Υπουργείο Εργασίας και η ΓΓΔΟΠΙΦ  

παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας κας Κατερίνας 

Σακελλαροπούλου, του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,  

του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκη  Θεοδωρικάκου και 

του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, κ. Γιώργου Κώτσηρα παρουσίασαν 

τις «Πολιτικές για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών», 

καθώς και τη δράση της Ελληνικής Κυβέρνησης τόσο για την 

«Πρόληψη όσο και την Αντιμετώπιση της βίας κατά των 

Γυναικών». 

 

 

• Για 3η συνεχόμενη χρονιά η ΓΓΔΟΠΙΦ παρουσίασε την 3η 

Ετήσια Έκθεση για τη Βία κατά των Γυναικών, αποτυπώνοντας τις 

αυξανόμενες προσπάθειες της Ελληνικής πολιτείας να προλάβει 

αλλά και να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της έμφυλης και 

ενδοοικογενειακής βίας. Μπορείτε να βρείτε την έκθεση στον 

ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3XRQ9i5 

 

 

•  Με τον αριθμό της Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900 

«ντύθηκαν» τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της ΟΣΥ στα 

δυτικά και νότια προάστια της Αττικής. Η καμπάνια 

ενημερώνει τους πολίτες για τη Γραμμή στην οποία 

απευθύνονται γυναίκες θύματα βίας, καθώς και τρίτα 

πρόσωπα 6.  

 

 
6 Η Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 «έντυσε» λεωφορεία και τρόλεϊ. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: https://ypergasias.gov.gr/i-
tilefoniki-grammi-sos-15900-entyse-leoforeia-kai-trolei/ 

 
 

https://bit.ly/3XRQ9i5
https://ypergasias.gov.gr/i-tilefoniki-grammi-sos-15900-entyse-leoforeia-kai-trolei/
https://ypergasias.gov.gr/i-tilefoniki-grammi-sos-15900-entyse-leoforeia-kai-trolei/
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• Η  ΓΓΔΟΠΙΦ σε συνεργασία με μαθητές και μαθήτριες της 

Θεατρικής ομάδα του 3ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω 

δημιούργησαν μια ενημερωτική καμπάνια κατά της βίας 

εναντίον των γυναικών  «Ποτέ δεν είναι αργά για να 

μιλήσεις»7. Οι μαθητές συμβουλεύουν τα θύματα να 

σπάσουν τη σιωπή τους και να ζητήσουν βοήθεια, ενώ 

υπογραμμίζουν ότι η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία 

μπορεί να σταματήσει μόνο με την κινητοποίηση όλων μας. 

 

• Στο 1ο  Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου και στο 16ο  Γυμνάσιο 

Περιστερίου,  η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων κα Μαρία Συρεγγέλα, συζήτησε με μαθητές και 

μαθήτριες για τα στερεότυπα, τον σεξισμό και πως αυτά 

συνδέονται άμεσα με την έμφυλη βία. 

 

• Η Γενική Γραμματέας κα Καλυψώ Γούλα, συμμετείχε με ομιλία στην εκδήλωση της Γραμματείας της Ένωσης 

Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των 

Γυναικών. 

 

• Η Γενική Γραμματέας κα Καλυψώ Γούλα συμμετείχε στον 39ο 

Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας , στον αγώνα των 5χλμ. μαζί με 

την Επιτροπή Ισότητας της ΚΕΔΕ, υπό την αιγίδα της ΓΓΔΟΠΙΦ, με 

μηνύματα όπως «ΓυΝΑΙκες συμμετέχουμε» και «STOP στη βία».  

 

 

 
7 «Ποτέ δεν είναι αργά για να μιλήσεις»: Ενημερωτική καμπάνια κατά της βίας των γυναικών. Διαθέσιμο στο YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmqokTOWPK8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmqokTOWPK8
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• Συμμετοχή με ομιλία της Γ.Γ. στην εκδήλωση του Δικηγορικού 
Συλλόγου Σερρών με θέμα «Eνδοοικογενειακή βία : έξαρση του 
φαινομένου και αντιμετώπιση του (θεσμικές παρεμβάσεις- ψυ-
χιατρική οπτική – ποινικό πλαίσιο)» με αφορμή την Διεθνή Η-
μέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.  
 

 

• Συμμετοχή της Γενικής Γραμματέα και της συνεργάτιδας του Ι-
διαίτερου Γραφείου της κας Αικατερίνης Γκούνη, μετά από πρό-

σκληση της 
Πρεσβείας της Μεγάλης Βρετανίας και της Crown 
Prosecution Service (CPS) στη συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης για την ενδοοικογενειακή βία, τον βιασμό 
και τα αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας με 
τον Director of Public Prosecutors for England and 
Wales, Mr Max Hill KC και εκπροσώπους της Ελληνικής 
Αστυνομίας, των δικαστικών λειτουργών και της κοινω-
νίας των πολιτών. 
 

 

Πρωτοβουλίες και Δράσεις του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ για την 25ή Νοεμβρίου, Διεθνής Ημέρα για την 
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.  
 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις ανά περιφέρεια: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

• Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Ελευσίνας, με αφορμή την 25η Νοεμβρίου - 
Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, διοργάνωσε  δράσεις ευαισθητοποίησης 
για θέματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και για τα δικαιώματα των γυναικών και διανομή 
έντυπου υλικού σε κεντρικές πλατείες στην Ελευσίνα και στον Ασπρόπυργο, με την στήριξη των αρμόδιων 
τμημάτων του Δήμου Ασπροπύργου.   

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Χίου πραγματοποίησε εκδήλωση στο Ομήρειο Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Χίου, με θέμα «25η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των 
Γυναικών». Η εκδήλωση περιλάμβανε σειρά εισηγήσεων από ειδικούς όπως ψυχολόγο, νομικό, 
ιατροδικαστή, αστυνομικό κ.ο.κ. Επίσης,  έγινε τοποθέτηση αυτοκόλλητου, με το σύνθημα  «STOP στη Βία» 
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και χρήσιμα τηλέφωνα, σε συγκεκριμένους χώρους (δημόσιες υπηρεσίες, καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, δοκιμαστήρια εμπορικών καταστημάτων).  

• Τα στελέχη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Μυτιλήνης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά 
της βίας των Γυναικών πραγματοποίησαν διήμερη δράση, με προβολή της βραβευμένης ταινίας μικρού 
μήκους "The Noir Project", που πραγματεύεται την ενδοοικογενειακή βία, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Γυναικών Μόριας και το Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Μαρίνας Λέσβου. Ακολούθησε βιωματική 
άσκηση – συζήτηση και παρουσίαση για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών και των παιδιών 
τους.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

• Μεταφορά της φωτογραφικής έκθεσης του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Αγρινίου, με τίτλο «ΦΩΣ 
ΣΤΗΝ ΑΟΡΑΤΗ ΒΙΑ», στη Λευκάδα, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Λευκάδας. Η έκθεση είχε διάρκεια πέντε (5) ημέρες και τα εγκαίνια 
έγιναν παρουσία του επιστημονικού προσωπικού του ξενώνα το οποίο  
πραγματοποίησε ξενάγηση του κοινού στα εκθέματα, αλλά και ενημέρωση 
του κοινού, σχετικά με τη γυναικεία κακοποίηση και το έργο του Ξενώνα 
Αγρινίου. Επιπλέον, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας της ΚΕΔΕ, ο 
Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Αγρινίου συμμετείχε στη δράση 
«ΤΡΕΧΩ, ΒΑΔΙΖΩ, ΠΟΔΗΛΑΤΩ». Τα στελέχη του ξενώνα, φορώντας 
μπλουζάκια με συνθήματα ενάντια στη βία κατά των γυναικών, μετέφεραν 
το μήνυμα της Ισότητας των φύλων και της εξάλειψης της γυναικείας 
κακοποίησης ενημέρωσαν το κοινό σχετικά με την έμφυλη βία και 
διένειμαν έντυπο πληροφοριακό υλικό του Ξενώνα Δήμου Αγρινίου.  

• Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Πατρέων σε συνεργασία με το 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Συμβουλευτικό Κέντρο Πάτρας 
πραγματοποίησαν ανοικτή εκδήλωση με διανομή ενημερωτικού υλικού,  με στόχο την ενημέρωση, την 
εξειδικευμένη πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα έμφυλης βίας. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

• Ο Δήμος Καρδίτσας και το  Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, διοργάνωσαν μουσική εκδήλωση όπου συμμετείχαν εθελοντικά 
μουσικοί καλλιτέχνες της πόλης,  στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς. 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Τρικκαίων διοργάνωσε εκδήλωση  που περιλάμβανε υπαίθρια θεατρικά-
εικαστικά δρώμενα και Σιωπηλή Πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στη βία κατά των γυναικών με τίτλο 
«Περπάτα μαζί μας από το κέντρο (της πόλης) στο Κέντρο (Συμβουλευτικής Γυναικών)», με έναρξη τον 
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Πεζόδρομο της Ασκληπιού μπροστά από το Δημαρχείο8. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά από την Ομάδα 
Κρουστών της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων του Δήμου Τρικκαίων. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς διοργάνωσε την προβολή της δραματικής ταινίας 
διεθνούς συμπαραγωγής του 2017 με τίτλο «What will people say» στο Δημοτικό Θέατρο «ο Κέφαλος», το 
οποίο φωταγωγήθηκε με χρώμα πορτοκαλί, το επίσημο χρώμα της διεθνούς ευαισθητοποίησης για την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.  

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ζακύνθου πραγματοποίησε ενημερωτική Δράση σε μαθητές/-τριες του Μουσικού 
Σχολείου Ζακύνθου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών με 
θέμα : «Η Έμφυλη Διάσταση της Βίας».  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

• Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Κομοτηνής συνδιοργάνωσε εκδήλωση με την Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και τον Δήμο Κομοτηνής, η οποία προβλήθηκε  στα τοπικά ΜΜΕ. 

Συμμετείχαν, επίσης, η Φωτογραφική Ομάδα Κομοτηνής με έκθεση φωτογραφίας, με θέμα: «Γυναίκα, 

Μητέρα, Σύντροφος, Εργαζόμενη… μια Γυναίκα χίλιοι ρόλοι» και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντίων Γυναικών 

Θρυλορίου και με την ολοκλήρωση των ομιλιών ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

• Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση όπου υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας 

μεταξύ του Δήμου Κοζάνης, του Εμπορικού Συλλόγου και του Σωματείου 

Εστίασης «Ερμής». Ακολούθησε τοποθέτηση ενημερωτικού αυτοκόλλητου, 

από τον Δήμαρχο και την Πρόεδρο της ΔΕΠΙΣ, σε καίρια σημεία στα  

καταστήματα της πόλης. Το αυτοκόλλητο έχει τον τίτλο «Γίνε η Δύναμή σου» 

και περιέχει  τα στοιχεία επικοινωνίας  του Συμβουλευτικού Κέντρου 

Γυναικών και του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Κοζάνης.  

 

 

 

 

 

 

 

 
8 https://trikalacity.gr/event/perpata-mazi-mas-apo-to-kentro-sto-kentro-enantia-sti-via-kata-gynaikon/ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

• Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Βέροιας πραγματοποίησε 

συναυλία στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, με τον τίτλο 

«BILLIE & BELLOU: ΔΥΟ ΖΩΕΣ, ΔΥΟ ΖΑΡΙΕΣ», υπό την αιγίδα της 

Αντιδημαρχίας Ισότητας φύλων σε συνεργασία με την Κ.Ε.Π.Α. και το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας. 

 

• Τα Σωματεία "Μαζί για το Παιδί", "Μέλισσα", "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ 

ΧΩΡΙΟ στο Φίλυρο" και οι "Γυναίκες χωρίς σύνορα" υπό την αιγίδα του 

Δήμου Θεσσαλονίκης συνδιοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία επιστημονική ημερίδα με θέμα: "ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ", στις 7 Νοεμβρίου 2022, στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης όπου συμμετείχε με  εισήγηση 

στέλεχος από τον  Ξενώνα  Φιλοξενίας Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης.  

 

• Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον  

Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα “Η Βία μέσα στην 

Οικογένεια: Πότε, που και γιατί μου συμβαίνει”, με τη συμμετοχή των στελεχών του ξενώνα. Στις 25.11 

προβλήθηκε η ταινία μικρού μήκους «Πυραμίδα» του Παπαθανάση Δημήτρη ενώ μήνυμα περιεχομένου 

κοινωνικής πολιτικής  προβλήθηκε στους ψηφιακούς πίνακες στις στάσεις του Ο.Α.Σ.Θ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

• Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών αφιερώθηκε ποδοσφαιρικός 

αγώνας της γυναικείας ομάδας ΡΕΑ (Ρεθυμνιακή Ένωση Αθλητών) και πραγματοποιήθηκε κοινή 

φωτογράφιση με τις παίκτριες και τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Ρεθύμνης και ανάρτηση πανό 

κατά της βίας στο Γήπεδο της Σοχώρας Ρεθύμνου.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

• Διοργάνωση εσπερίδας με τίτλο: «Αφήνοντας πίσω το σκοτεινό μονοπάτι της κακοποίησης της γυναίκας: Οι 

Επαγγελματίες της πρώτης γραμμής τοποθετούνται και προτείνουν» που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 

του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου με  όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Δικτύου κατά της Έμφυλης & 

Ενδοοικογενειακής Βίας Ρόδου.  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

• Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, με εισηγήτριες τα Στελέχη του 

Συμβουλευτικού Κέντρου  Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Καλαμάτας  

και Εκπροσώπων λοιπών Φορέων της πόλης (Γραφείο Αντιμετώπισης 

Ενδοοικογενειακής Βίας Αστυνομικής Δ/νσης Μεσσηνίας, Δικηγορικός 

Σύλλογος Καλαμάτας). Στην εκδήλωση προβλήθηκαν βιντεοσκοπημένα 

μηνύματα ενάντια στην έμφυλη βία της Γενικής Γραμματείας, αλλά και της 

μεσσήνιας καλλιτέχνιδος κας  Γιούλικας Σκαφιδά. 

 

• Με πρωτοβουλία του Συμβουλευτικού Κέντρου Δήμου Κορινθίων 

πραγματοποιήθηκαν 2 δράσεις ευαισθητοποίησης, 1 ενημερωτικό 

περίπτερο στον πεζόδρομο της Κορίνθου και Θεατρικός μονόλογος της κας 

Χρύσας Ποζίδου "Μα που πήγε η Ελένη" στο θεατράκι του Δήμου Κορινθίων. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 

• Στο πλαίσιο της 25ης Νοεμβρίου, με την συνεργασία του Συμβουλευτικού 

Κέντρου Γυναικών Θήβας και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θήβας 

διανεμήθηκε αφίσα με τίτλο «Η Σιωπή Σπάει ..όταν κάνει θόρυβο» η οποία 

αναρτήθηκε σε ορατή θέση στα φαρμακεία για την ευαισθητοποίηση του 

κόσμου για την έμφυλη βία.  

• Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου τα στελέχη του Ξενώνα Δήμου Λαμίας, σε 

συνεργασία με τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Λαμίας, 

βρέθηκαν στην Πλατεία Πάρκου με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού 

στο θέμα της έμφυλης βίας και την ενημέρωσή του για τη λειτουργία των 

Δομών του Δικτύου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των 

γυναικών, ενώ διένειμαν και  ενημερωτικά φυλλάδια.  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων σε συνεργασία με το 

Μουσικό Σχολείο Άρτας διοργάνωσαν συναυλία στο κέντρο της 

πόλης , όπου τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου 

ενημέρωσαν τον κόσμο και  διένειμαν φυλλάδια. Επίσης  

πραγματοποιήθηκαν 

τα εγκαίνια της 

Έκθεσης ζωγραφικής 

με τίτλο «Μέσα από τα 

μάτια της» με την 

συμμετοχή έργων ευαισθητοποιημένων πολιτών. Η εκδήλωση 

πλαισιώθηκε από μουσικά σύνολα του  Μουσικού Σχολείου 

Άρτας. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε φωταγώγηση  με πορτοκαλί  

χρώμα του Συμβουλευτικού Κέντρου, του Δημαρχείου και του 

Δημοτικού Κτιρίου που φιλοξένησε την έκθεση.  

 

 

Λειτουργία της Ομάδας Εργασίας για την Έμφυλη Βία (Gender-Based Violence Working Group) για την 25η 

Νοεμβρίου  

Την περίοδο αναφοράς στην Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.) παρουσιάστηκε -μεταξύ άλλων- το πρόγραμμα ‘Multaka- 

διαπολιτισμικές περιηγήσεις στην Αθήνα’, που υλοποιείται από την  Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής 

Προβολής του Δήμου Αθηναίων και στόχο έχει την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Κάτοικοι και 

επισκέπτες της πόλης συμμετέχουν σε βιωματικές περιηγήσεις, που υλοποιούν πρόσφυγες και μετανάστες, 

αλλά και Έλληνες με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο, σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της 

Αθήνας.  Επιπλέον, η Υ.Α. του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες παρουσίασε το Εργαλείο Προστασίας του Ουκρανικού 

πληθυσμού, “Multi- Sector Monitoring Tool for refugees from Ukraine”, το οποίο συγκεντρώνει πληροφορίες 

αναφορικά με τις ανάγκες του εν λόγω πληθυσμού.  Τέλος, η Ομάδα Εργασίας φιλοξένησε εκπροσώπους του 

Τμήματος Παιδικής Προστασίας της Υ.Α. του ΟΗΕ, οι οποίοι παρουσίασαν το έργο της ομάδας αναφορικά με την 

προστασία των παιδιών προσφύγων από την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση.   

 

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Σεμιναρίων «Εκπαίδευση για την Έμφυλη Βία και τις 

καταχρηστικές/παραβιαστικές συμπεριφορές» 
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Η ΓΓΔΟΠΙΦ, σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 

για τους Πρόσφυγες (Υ.Α. του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες) διοργάνωσαν επιμορφωτικά σεμινάρια σε 

επαγγελματίες πεδίου που υποστηρίζουν αιτούντες/σες άσυλο και πρόσφυγες. Οι επιμορφώσεις είχαν στόχο 

την ενίσχυση των ικανοτήτων του προσωπικού, την καταπολέμηση των στερεοτύπων και την ευαισθητοποίηση 

του κοινού σε ζητήματα διαπολιτισμικότητας. Η εν λόγω δράση εντάσσεται  στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 

Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2021- 2025 και λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας της 

ΓΓΔΟΠΙΦ και του ΚΕΘΙ με την Υ.Α. του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Οι επιμορφώσεις έλαβαν χώρα στις 8-9/12 και 

στις 15-16/12 στην Αθήνα με τη συμμετοχή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσία Υποδοχής 

και Ταυτοποίησης), του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων 

(ΕΜΑ-ΕΚΚΑ) και της Ελληνικής Αστυνομίας (Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας). Τις επιμορφώσεις 

παρακολούθησαν συνολικά 180 επαγγελματίες από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), τις ανοιχτές 

δομές φιλοξενίας, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων της Αττικής, τα Κέντρα Κοινότητας, τα Κέντρα Ένταξης 

Μεταναστών και τις δομές του Δικτύου της ΓΓΔΟΠΙΦ.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αποτύπωση των παρακάτω στοιχείων καλύπτει την χρονική περίοδο Οκτώβριος 2022- Δεκέμβριος 2022. Ως εκ 
τούτου, το παρόν δελτίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω γενίκευση/ή και ανάλυση της κατάστασης 
της έμφυλης βίας στην Ελλάδα. 
 

 

 



 
 
 
 

Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο #9:Πολιτικές και Δράσεις της ΓΓΔΟΠΙΦ 
για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 
Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων του Δικτύου Δομών και της Γραμμής    
SOS 15900 της ΓΓΔΟΠΙΦ Οκτώβριος 2022- Δεκέμβριος 2022 

 

12 
 

Συμβουλευτικά Κέντρα (ανάλυση δεδομένων καλύπτοντας το τρίμηνο Οκτώβριος -Δεκέμβριος 2022 9,10).  

Τα 44 Συμβουλευτικά  Κέντρα Γυναικών του Δικτύου Δομών της 

ΓΓΔΟΠΙΦ παρέχουν υπηρεσίες: – ενημέρωσης και 

πληροφόρησης σε θέματα ισότητας των φύλων, αντιμετώπισης 

της βίας και πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών, – 

κοινωνικής, ψυχολογικής, νομικής και εργασιακής στήριξης (µε 

την οπτική του φύλου), –παραπομπής ή συνοδείας -όποτε αυτό 

απαιτείται- των γυναικών σε ξενώνες φιλοξενίας, στις 

αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε 

νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγείας, σε φορείς 

αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς 

προώθησης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, σε φορείς προστασίας και στήριξης παιδιών κ.λπ., –

νομικής βοήθειας, σε συνεργασία µε τους δικηγορικούς συλλόγους. 

Είναι ενδεικτικό ότι την περίοδο αναφοράς, υποστηρίχθηκαν από τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου Δομών 
της ΓΓΔΟΠΙΦ ανά την Ελλάδα συνολικά 1.234 γυναίκες επιζήσασες βίας και πολλαπλών διακρίσεων που έλαβαν 
συμβουλευτική υποστήριξη καθώς και τρίτα πρόσωπα στο σύνολό 114 που έλαβαν, κυρίως, χρήσιμη 
ενημέρωση. Η έμφυλη βία κατά των γυναικών και 
για τους τρεις μήνες αναφοράς υπερισχύει σε 
καταγραφές με ποσοστό 88% (1.088 καταγραφές) 
συγκριτικά με τα περιστατικά πολλαπλών 
διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες11 σε 
ποσοστό  12% (146 καταγραφές)12. Κατά την 
περίοδο αναφοράς, βασική πηγή  ενημέρωσης των ωφελούμενων γυναικών για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες 
των Συμβουλευτικών Κέντρων του Δικτύου ήταν σε ποσοστό 32% κάποιος άλλος φορέας, σε ποσοστό 18% η 

 
9 (*)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. 
10Τα 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%). 
11 Γυναίκες πρόσφυγες, μετανάστριες, γυναίκες ΑμεΑ, τοξικοεξαρτημένες, μακροχρόνια άνεργες, μονογονείς κ.α..  
12Oι μοναδικές περιπτώσεις (εξυπηρετούμενες) στα Συμβουλευτικά Κέντρα μπορεί να αναφέρουν ταυτόχρονα περιστατικό/α έμφυλης βίας και 
περιστατικό διάκρισης/-ων).   

Τρίτα 

Πρόσωπα
Σύνολα

114 1.3481234

Έντυπα υποδοχής 

Χρονική 

περίοδος: 

01.10.2022 - 

31.12.2022

Αυτοπροσώπως

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ 

(Αυτοπροσώπως)                

Χρονική περίοδος: 

01.10.2022 - 

31.12.2022

ΒΙΑΣ
Πολλαπλών 

Διακρίσεων

Έντυπα υποδοχής 1088 146

Σύνολα

1234



 
 
 
 

Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο #9:Πολιτικές και Δράσεις της ΓΓΔΟΠΙΦ 
για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 
Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων του Δικτύου Δομών και της Γραμμής    
SOS 15900 της ΓΓΔΟΠΙΦ Οκτώβριος 2022- Δεκέμβριος 2022 

 

13 
 

Γραμμή Υποστήριξης  SOS 15900, ενώ το 12%, ενημερώθηκε 
από φιλικό/γνωστό πρόσωπο, το 9%  ενημερώθηκε από το 
διαδίκτυο, ποσοστό 6% ενημερώθηκε από άλλη 
εξυπηρετούμενη και από «άλλη» πηγή ενημέρωσης 
αντίστοιχα, ενώ ποσοστό 1% αντίστοιχα ενημερώθηκε από 
τον τύπο και την τηλεόραση, ενώ το 15% δεν έδωσε αυτά τα 
στοιχεία.  
 
Πίνακας 1 : Εξυπηρετούμενες γυναίκες στα Συμβουλευτικά 
Κέντρα (ΣΚ) ανά την επικράτεια (01-10-2022 έως 31-12-
2022) 
 
 Αναλυτικά, και για τους τρεις μήνες αναφοράς το 40% εξ 
αυτών (ωφελούμενες γυναίκες και τρίτα πρόσωπα) 
εξυπηρετήθηκαν στην Αττική (535 μοναδικές περιπτώσεις : 
αυτοπροσώπως και τρίτα πρόσωπα), στην Θεσσαλονίκη σε 
ποσοστό 9% και στην Κρήτη σε ποσοστό 5,3%. Με ποσοστό,  
2,7% εξυπηρετήθηκαν στο Συμβουλευτικό Κέντρο της 
Λάρισας,  ενώ το 16,3% εκ του συνόλου εξυπηρετήθηκε από 
τα υπόλοιπα 29 Συμβουλευτικά Κέντρα τους Δικτύου13.  
 
 
Γράφημα 1: Είδος βίας που καταγγέλλεται από 
εξυπηρετούμενες γυναίκες (01-10-2022 έως 31-12-2022).  

 
Το επικρατέστερο είδος έμφυλης βίας και για τους 
τρεις μήνες αναφοράς για τις ωφελούμενες 
γυναίκες είναι η ενδοοικογενειακή βία με 82% από 
το σύνολο των καταγεγραμμένων μορφών βίας κατά 
των γυναικών, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 3% τα 
περιστατικά που αφορούν  βιασμό και 2% η 
σεξουαλική παρενόχληση κατά των γυναικών.  

 
 
 
 
 

 
13Η εικόνα επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες όπως οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες ανάγκες λόγω της 
συγκέντρωσης του πληθυσμού στις εν λόγω περιοχές. Γι αυτό και δεν θα πρέπει να ληφθεί ως εικόνα από την οποία μπορούν να παραχθούν συγκεκριμένα 
συμπεράσματα. 

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  

(Αυτοπροσώπως και Τρίτα 

Πρόσωπα) - Χρονική περίοδος: 

01.10.2022 - 31.12.2022

Αριθμητικά 

Σύνολα 
% 

Αττικής  (ΣΚ Αθήνας (Νίκης), ΣΚ Αθήνας 

(Πολύκεντρο),ΣΚ Πειραιά, ΣΚ Δ. Κερατσινίου-

Δραπετσώνας, ΣΚ Δ. Περιστερίου, ΣΚ Δ. 

Φυλής, ΣΚ Δ. Χαλανδρίου, ΣΚ Σταθμού 

Ελευσίνας) 

535 40.00%

ΣΚ Θεσσαλονίκης 118 9%

Κρήτης ( ΣΚ Δ. Ρεθύμνης, ΣΚ Ηρακλείου) 72 5.30%

ΣΚ Λάρισας 36 2.70%

ΣΚ Τρίπολης 23 1.70%

ΣΚ Δ. Καβάλας 24 1.80%

ΣΚ Δ. Σερρών 26 1.90%

ΣΚ Πάτρας 39 2.90%

ΣΚ Ιωαννίνων 24 1.80%

ΣΚ Λαμίας 24 1.80%

ΣΚ Δ. Χίου 35 3%

ΣΚ Δ. Βέροιας 23 1.70%

ΣΚ Μυτιλήνης 23 1.70%

ΣΚ Κομοτηνής 33 2.40%

ΣΚ Κέρκυρας 33 2.40%

ΣΚ Δ. Φλώρινας 11 0.80%

ΣΚ Δ. Αρταίων 10 0.80%

ΣΚ Δ. Αλεξανδρούπολης 26 1.90%

Άλλο 233 16,4%

Σύνολα 1.348 100%
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Γράφημα 2: Σχέση επιζήσασας-δράστη όπως αυτή δηλώνεται από τις ωφελούμενες γυναίκες (01-10-2022 έως 
31-12-2022) 
 
Τα στατιστικά δεδομένα αναδεικνύουν για τους τρεις μήνες αναφοράς ότι η σχέση επιζήσασας–δράστη είναι 

κυρίως συζυγική, κατά 54% 
(587 καταχωρίσεις), καθώς και  
συντροφική σε ποσοστό 17% 
(188 καταχωρίσεις), ενώ σε 
ποσοστό 11% αφορά κάποιο 
μέλος της οικογένειας τους ή 
άλλο άτομο σε ποσοστό 10%. 
Σχετικά με την οικογενειακή 
κατάσταση των ωφελούμενων 
γυναικών το 42% είναι έγγαμες, 
το 21% εκ του συνόλου 
δηλώνουν ανύπαντρες, με ίδιο 
ποσοστό 12% να είναι 
διαζευγμένες και αντίστοιχα να  
βρίσκονται σε διάσταση, καθώς 
σε ποσοστό 3% είναι σε 
κατάσταση συμβίωσης και σε 

κατάσταση χηρείας. Τέλος το 6% των ωφελούμενων γυναικών δεν έδωσαν αυτά τα στοιχεία. Επιπλέον, επί του 
συνόλου των ωφελούμενων γυναικών το 71% δήλωσε ότι έχει παιδί/παιδιά ενώ το 29% δήλωσε ότι δεν έχει 
παιδιά.  
 
 
Γράφημα 3: Ηλικιακές ομάδες 
ωφελούμενων γυναικών (01-10-
2022 έως 31-12-2022).  
 
Αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες 
των γυναικών που έλαβαν 
εξειδικευμένες υπηρεσίες στα 
Συμβουλευτικά Κέντρα του 
Δικτύου την περίοδο αναφοράς,  το 
μεγαλύτερο ποσοστό 29% αφορά 
τις γυναίκες   ηλικίας μεταξύ 36-45, 
ακολουθεί η  ηλικιακή ομάδα  
μεταξύ 46-55 σε ποσοστό 21% και 
σε ποσοστό 18% οι γυναίκες 
μεταξύ 26-35χρονών. Το 11% 
αφορά γυναίκες έως 25 ετών, με   
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ποσοστό της τάξης του 9%  αφορά τις γυναίκες άνω των 60 ετών και σε ποσοστό 6% γυναίκες μεταξύ 56-60 ετών. 
Τέλος το 6% από τα σύνολα των ωφελούμενων δεν αποκάλυψε τα στοιχεία που αφορούν την ηλικία τους.  
 
 
Γράφημα 4: Επίπεδο εκπαίδευσης ωφελούμενων γυναικών (01-10-2022 έως 31-12-2022).  
 

Στα χαρακτηριστικά των 
ωφελούμενων γυναικών που 
έλαβαν συμβουλευτική 
υποστήριξη είναι και το 
εκπαιδευτικό τους επίπεδο.  
Ενδεικτικά, κατά την περίοδο 
αναφοράς το μεγαλύτερο 
ποσοστό  των γυναικών έχει 
ολοκληρώσει σε ποσοστό 25% 
την δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, το 16% εκ του 
συνόλου την πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση, το 15% την 
μεταλυκειακή εκπαίδευση,  
ενώ  σε ποσοστό 8% από το 
σύνολο φαίνεται να έχει 
ολοκληρώσει την υποχρεωτική 
εκπαίδευση και το δημοτικό 

αντίστοιχα, ενώ το 6% την τεχνολογική εκπαίδευση. Επιπλέον, το ποσοστό 4% αντιστοιχεί σε ωφελούμενες που 
έχουν  ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές και το 1% των γυναικών φαίνεται να δηλώνουν αναλφάβητες. 
Τέλος το 17% δεν αποκάλυψε τα στοιχεία αυτά. 

 
Γράφημα 5: Κατάσταση απασχόλησης ωφελούμενων γυναικών (01-10-2022 έως 31-12-2022).  

 
Σχετικά με την κατάσταση απασχόλησης των εξυπηρετούμενων 
και για τους τρεις μήνες αναφοράς, έναποσοστό γυναικών που 
ανέρχεται σε 48% φαίνεται να είναι άνεργες και σε ποσοστό 
36% εργαζόμενες γυναίκες,  το  6% είναι γυναίκες συνταξιούχες 
και το 6% 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 80% ανέφερε ότι έχει Ελληνική υπηκοότητα, το 6% 
ότι είναι γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες οι οποίες ζουν 
στην Ελλάδα, ενώ το 14% εκ του συνόλου δεν αποκάλυψε τα 
στοιχεία αυτά.  
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Γράφημα 6: Αιτήματα από ωφελούμενες γυναίκες (01-10-2022 έως 31-12-2022) 
 
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 29% έλαβε νομική 
στήριξη. Σημαντική 
αναφορά αποτελεί και η 
ενδυνάμωση των 
γυναικών με την παροχή 
χρήσιμης πληροφόρησης 
σε ποσοστό 13% από το 
σύνολο των αιτημάτων. 
Ακολουθεί η κοινωνική 
στήριξη των 
ωφελούμενων σε 
ποσοστό 11%, καθώς και 
αιτήματα που αφορούν 
την φιλοξενία των 
γυναικών η οποία 
αναζητήθηκε σε ποσοστό 
6%. Τέλος εκ του συνόλου 

των αιτημάτων το 4% αφορά την εργασιακή συμβουλευτική και το 2% την νομική βοήθεια.   
 
Αναφορικά με τις υπηρεσίες διερμηνείας στις Δομές του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ, την περίοδο αναφοράς 
υποστηρίχθηκαν συνολικά μέσω της διερμηνείας 44 γυναίκες πρόσφυγές και μετανάστριες (μοναδικές 
περιπτώσεις), 41 συνεδρίες με την βοήθεια διερμηνείας στα Συμβουλευτικά Κέντρα και 131 συνεδρίες στους 
Ξενώνες Φιλοξενίας ανά την Ελλάδα (σύνολο συνεδριών: 172). Οι κύριες ομιλούμενες γλώσσες των 
εξυπηρετούμενων γυναικών ήταν Αλβανικά, Γαλλικά, Λινγκάλα, Ρωσικα, Ουκρανικά, Φαρσί, Αραβικά και 
Ουρντού. Ενδεικτικά, και τους τρεις μήνες αναφοράς πραγματοποιήθηκαν 78 συνεδρίες με φυσική παρουσία 
διερμηνέα και 94 συνεδρίες μέσω τηλεφώνου/Skype. Η συντριπτική πλειονότητα των συνεδριών για την 
περίοδο αναφοράς αφορούσε την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γυναικών σε ποσοστό 87% (150 συνεδρίες), 
το 7% (12 συνεδρίες) αφορούσε την παραπομπή των γυναικών μέσω της διερμηνείας για ιατρικούς λόγους και 
σε ποσοστό 3% (5 συνεδρίες) νομική συμβουλευτική και την ενημέρωση των γυναικών αντιστοίχως.  
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Ξενώνες Φιλοξενίας (ανάλυση δεδομένων που καλύπτουν το τρίμηνο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2022)14 
 

Οι 19 Ξενώνες Φιλοξενίας ανήκουν στο ολοκληρωμένο Δίκτυο 

Δομών καταπολέμησης της έμφυλης βίας  το οποίο συντονίζει η 

ΓΓΔΟΠΙΦ. Στους Ξενώνες φιλοξενούνται γυναίκες που υφίστανται 

βία σε όλες τις μορφές της, ενδοοικογενειακή βία, βιασμό, 

trafficking, σεξουαλική παρενόχληση κ.α και γυναίκες 

μετανάστριες, πρόσφυγες, άστεγες ή ΑμεΑ που υφίστανται 

πολλαπλές διακρίσεις. Στον ξενώνα μαζί με τις γυναίκες μπορούν 

να φιλοξενηθούν και τα παιδιά των γυναικών, κορίτσια έως 18 

χρονών και αγόρια έως 12 ετών.  

 
 
Γράφημα 1: Φιλοξενούμενες γυναίκες και παιδιά (01-10-2022 έως 31-12-2022).  
 

Αναλυτικότερα, την περίοδο 
αναφοράς, στους Ξενώνες του 
Δικτύου φιλοξενούνταν 260 άτομα: 
129 γυναίκες και 131 παιδιά, 
καλύπτοντας περίπου το 65% της 
συνολικής χωρητικότητάς των 
Ξενώνων Φιλοξενίας15. Εκ του 
συνόλου των φιλοξενούμενων 
γυναικών και των παιδιών οι 27 είναι 
γυναίκες πρόσφυγες και τα 32 
παιδιά πρόσφυγες. Επιπλέον, με 
βάση την ημερομηνία εισόδου στο 
εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 
έγιναν συνολικά 51 νέες εισαγωγές 
για φιλοξενία,  ενώ συνολικά 46 
γυναίκες και παιδιά εκ των 

φιλοξενουμένων την ίδια περίοδο αποχώρησαν προς δικό τους ασφαλή προορισμό.  
Η έμφυλη βία κατά των φιλοξενούμενων 
γυναικών (Νέες Είσοδοι-Συνεχιζόμενες-
Παλαιές) και για τους τρεις μήνες αναφοράς 
υπερισχύει σε καταγραφές με ποσοστό 

 
14Τα 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 
15Γενική 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 

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - Χρονική 

περίοδος: 01.10.2022 - 31.12.2022
Βίας

Πολλαπλών 

Διακρίσεων

Νέες Eίσοδοι - Συνεχιζόμενες-Παλαιές 100 29

http://www.womensos.gr/
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77,5% (100 περιστατικά) συγκριτικά με τα περιστατικά πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες16σε 
ποσοστό  22,5% (29 περιστατικά).  
 
 

Πίνακας 1: Φιλοξενούμενες γυναίκες και παιδιά 
ανά την επικράτεια (01-10-2022 έως 31-12-2022)17.  
 
Οι Ξενώνες Φιλοξενίας με την μεγαλύτερη 
πληρότητα από το σύνολο (γυναίκες και παιδιά) 
φαίνεται να είναι κυρίως στην Αττική με ποσοστό 
33% (85 φιλοξενίες), ακολουθεί σε ποσοστό 12,5% η 
πληρότητα στους Ξενώνες Φιλοξενίας της 
Θεσσαλονίκης και σε ποσοστό 6,1%  ο Ξενώνας στην 
Λάρισα. Επιπλέον, εκ του συνόλου των γυναικών και 
παιδιών προσφύγων  το  32% φιλοξενείται στους 
Ξενώνες της Αττικής, σε ποσοστό 15,2% εκ των 
προσφύγων φιλοξενείται στους Ξενώνες της 
Θεσσαλονίκης και με ποσοστό 13,5% φιλοξενείται 
στον Ξενώνα της Λάρισας και της Πάτρας 
αντιστοίχως  σε ποσοστό 12%.  
 
Γράφημα 2: Φιλοξενούμενες γυναίκες τέκνα  (01-
10-2022 έως 31-12-2022).  
 
Επιπλέον, εκ του συνόλου των φιλοξενούμενων 
γυναικών την περίοδο αναφοράς το 76% δήλωσε ότι 

έχει παιδιά και το 24% ότι δεν έχει. Εκ του συνόλου των 
φιλοξενούμενων παιδιών (95) σε ποσοστό 51% (66) αφορά 
κορίτσια έως 18 ετών και 49% (64) 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.  

 

 
16Γυναίκες πρόσφυγες, μετανάστριες, γυναίκες ΑμεΑ, τοξικοεξαρτημένες, μακροχρόνια άνεργες, μονογονείς κ.α..  
17 Η εικόνα επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες όπως οι χωρητικότητα των Ξενώνων ανά Δήμο, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες ανάγκες λόγω της 
συγκέντρωσης του πληθυσμού στις εν λόγω περιοχές. Γι’ αυτό και δεν θα πρέπει να ληφθεί ως εικόνα από την οποία μπορούν να παραχθούν συγκεκριμένα 
συμπεράσματα. 
 

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΩΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ -

Χρονική περίοδος:01.10.2022 - 

31.12.2022

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 Αθήνας)

85 19

Θεσσαλονίκης (ΞΕ Δ. Θεσσαλονίκης, 

ΞΕ ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης) 
33 9

ΞΕ Δ. Λαρισαίων 16 8

ΞΕ Δ. Ιωαννίνων 12 4

ΞΕ Δ. Κομοτηνής 8 0

ΞΕ Δ. Λέσβου 7 7

ΞΕ Δ. Λαμιέων 6 3

ΞΕ Δ. Βόλου 14 0

ΞΕ Δ. Ρόδου 19 0

ΞΕ Δ. Πατρέων 14 4

Κρήτης (ΞΕ Δ. Χανίων, ΞΕ Δ. 

Ηρακλείου Κρήτης)
28 2

ΞΕ Δ. Τρίπολης 9 0

ΞΕ Δ. Κοζάνης 4 3

ΞΕ Δ. Αγρινίου 5 0

Σύνολα 260 59
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Γράφημα 3: Ηλικιακές ομάδες φιλοξενούμενων γυναικών (01-10-2022 έως 31-12-2022).  
 
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 
φιλοξενούμενων γυναικών 
δεν έδωσε αυτά τα στοιχεία.  
 
 
 

Γράφημα 4: Επίπεδο εκπαίδευσης φιλοξενούμενων γυναικών (01-10-2022 έως 31-12-2022). 
 
Ενδεικτικά, κατά την περίοδο αναφοράς  το μεγαλύτερο ποσοστό εκ του συνόλου των φιλοξενούμενων 
γυναικών φαίνεται να έχει 
ολοκληρώσει την υποχρεωτική 
εκπαίδευση κατά 19%, και την 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
αντίστοιχα, ενώ το 14% των 
φιλοξενούμενων γυναικών 
φαίνεται να έχει ολοκληρώσει την 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ενώ 
το 13% των γυναικών δήλωσε ότι 
έχει ολοκληρώσει το δημοτικό. Το 
11% έχει μεταλυκειακή 
εκπαίδευσή και  με ποσοστό 6%  
δήλωσαν ότι είναι αναλφάβητές. 
Το 3% των γυναικών δήλωσε ότι 
έχει ολοκληρώσει την τεχνολογική 
εκπαίδευση, ενώ το 15% εκ του 
συνόλου δεν έδωσε αυτά τα 
στοιχεία.  
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Γράφημα 5 : Κατάσταση απασχόλησης φιλοξενούμενων γυναικών (01-10-2022 έως 31-12-2022).  
 
Την περίοδο αναφοράς οι φιλοξενούμενες γυναίκες  σε συντριπτικό 
ποσοστό 81% ανέφεραν ότι είναι άνεργες, ενώ μόνο το 12% ανέφερε 
ότι εργάζεται. Οι φιλοξενούμενες γυναίκες μπορούν να λάβουν 
εργασιακή συμβουλευτική στους Ξενώνες Φιλοξενίας και τα 
Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου αλλά και να παραπεμφθούν σε 
αρμόδιους φορείς18.  

 
 
Γράφημα 6: Είδος βίας που καταγγέλλεται από φιλοξενούμενες 
γυναίκες (01-10-2022 έως 31-12-2022) 
 
Το επικρατέστερο είδος βίας και για τους τρεις μήνες αναφοράς στους 
Ξενώνες Φιλοξενίας είναι η ενδοοικογενειακή βία με ποσοστό 76% 
από το σύνολο των καταγεγραμμένων μορφών βίας. Ακολουθούν με 

μειωμένο 
ποσοστό 4% 

τα 
περιστατικά 

βιασμών, ενώ το 1%  από τα σύνολα αφορά  
περιπτώσεις  σεξουαλικής παρενόχλησης και 
trafficking αντίστοιχα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
18Πρόγραμμα 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 7: Σχέση επιζήσασας-δράστη (01-10-2022 έως 31-12-2022).  
 

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.  
 
 
 

 
 

Γράφημα 8: Αιτήματα από γυναίκες φιλοξενούμενες (01-10-2022 έως 31-12-2022).  
 

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 29%. Ακολουθεί με 
ποσοστό 20% η κοινωνική 
στήριξη των γυναικών και η 
ψυχολογική υποστήριξή τους 
σε ποσοστό 19%. Σημαντικό 
ποσοστό από το σύνολο 
αντιστοιχεί στα αιτήματα για 
νομική στήριξη  και εργασιακή 
συμβουλευτική των 
φιλοξενούμενων κατά 7% 

εκάστη, ενώ η νομική βοήθεια και ή χρήσιμη πληροφόρηση κατά  5% εκάστη. Επιπλέον το  8% από τα σύνολά 
των αιτημάτων αφορά κάποιο «άλλο» είδος αιτήματος από τις φιλοξενούμενες γυναίκες.  



 
 
 
 

Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο #9:Πολιτικές και Δράσεις της ΓΓΔΟΠΙΦ 
για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 
Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων του Δικτύου Δομών και της Γραμμής    
SOS 15900 της ΓΓΔΟΠΙΦ Οκτώβριος 2022- Δεκέμβριος 2022 

 

22 
 

 
Γραμμή Υποστήριξης SOS 15900 (ανάλυση δεδομένων που καλύπτει το τρίμηνο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 
2022).  
 

Η Γραμμή 15900 στελεχώνεται με ψυχολόγους και 
κοινωνικούς/ες επιστήμονες με εξειδίκευση και εμπειρία σε 
θέματα έμφυλης βίας και οι υπηρεσίες καλύπτονται από το 
απόρρητο της συμβουλευτικής. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα 
το προσωπικό της Γραμμής να καλέσει πίσω τις γυναίκες σε 
περίπτωση που δεν επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος ομιλίας τους 
που έχουν στον πάροχό τους, ενώ τα θύματα βίας μπορούν να 
επικοινωνήσουν και με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
sos15900@isotita.gr.19 
Την περίοδο αναφοράς η Γραμμή 15900 έλαβε στο σύνολο 130 

e-mails.  Αναφορικά με τις υπηρεσίες διερμηνείας,  στη Γραμμή 

15900 παρέχεται διερμηνεία στα Αραβικά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 9:00-11:00, στα Φαρσί κάθε Τρίτη και 

Παρασκευή 9:00-11:00 και στα  Ρωσικά-Ουκρανικά, Δευτέρα έως Παρασκευή 14:00-16:00.  

Γράφημα 1: Είδος κλήσης (01-10-2022 έως 31-12-2022). 
Αναλυτικά, την περίοδο αναφοράς καταγράφηκαν 
συνολικά 2.669 κλήσεις,  εκ των οποίων οι 1.727 
αφορούσαν «περιστατικά βίας» και οι 529 «χρήσιμη 
ενημέρωση»20. Από το σύνολο των κλήσεων που 
καταγράφηκαν από την Γραμμή SOS 15900 και 
αφορούσαν περιστατικά βίας, το 72% (1.249) ήταν 
γυναίκες ωφελούμενες και το 28% (478) αφορούσε τα 
τρίτα πρόσωπα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19Περισσότερες λεπτομέρειες για τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας της Γραμμής SOS 15900 είναι διαθέσιμες εδώ: Κανονισμός 

Λειτουργίας Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900.  
20 (*) 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 (01-10-2022 έως 31-12-2022).  

Τα τρίτα πρόσωπα που 
κάλεσαν την Γραμμή 15900 
και τους τρεις μήνες 
αναφοράς,  είναι σε 
ποσοστό 26% ο/η φίλος/η 
της επιζήσασας, ακολουθεί 
με  ποσοστό 15% «άλλο» 
άτομο. Επιπλέον,  από τις 
συνολικές κλήσεις των 
τρίτων προσώπων, με ίδιο 
ποσοστό 12% ήταν  ο 
γονέας, η/ο 
γειτόνισσα/νας, άλλος 
συγγενής, η/ο αδελφη/ος 
και το τέκνο του ατόμου 
που υφίσταται την βία 
αντίστοιχα.   

 

 

Από το σύνολο των κλήσεων που καταγράφηκαν για τις ωφελούμενες  γυναίκες την περίοδο αναφοράς, το  90% 
(1.128) κάλεσαν για 1η φορά την Γραμμή Υποστήριξης 15900, το 7% κάλεσε για 2η φορά, ενώ το 1% εκ του 
συνόλου των ωφελούμενων κάλεσαν για 3η και 2% (20 ωφελούμενες) για 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 5%  από κάποιο άλλο φορέα και από την τηλεόραση, αντίστοιχα,  
το 3% από γνωστό τους πρόσωπο και ενώ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 80% δεν αποκάλυψε την συγκεκριμένη 
πληροφορία κατά την διάρκεια της κλήσης.  

 

Χάρτης 1: Περιφέρειες από τις οποίες προέρχονται οι κλήσεις των ωφελούμενων γυναικών (01-10-2022 έως 
31-12-2022).  

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 36% καθώς και η Κεντρική Μακεδονία σε ποσοστό 
9%, ενώ οι υπόλοιπες κλήσεις κατανέμονται σχεδόν με ίδια ποσοστά στις υπόλοιπες Περιφέρειες ανά την 
Ελλάδα. Επιπλέον, το ποσοστό των ωφελούμενων γυναικών που δεν θέλησαν να αποκαλύψουν την περιοχή 
από την οποία καλούν ήταν 29% .  
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Το ποσοστό των ωφελούμενων 
γυναικών που κάλεσαν την Γραμμή 
15900 και ανέφερε ότι έχει Ελληνική 
υπηκοότητα και για τους τρεις μήνες 
αναφοράς  ήταν 46% ,  το 5% των 
γυναικών  ανέφερε ότι είναι 
μετανάστριες, καθώς επίσης κατά 
την περίοδο αναφοράς κάλεσαν την 
Γραμμή SOS 15900 2 γυναίκες 
πρόσφυγες οι οποίες    έλαβαν 
υποστήριξη με την βοήθεια 
διερμηνείας.  

Τέλος, το 49% από τις συνολικές 
κλήσεις των ωφελούμενων 
γυναικών δεν έδωσε αυτά τα 
στοιχεία.  

 

 

Γράφημα 3: Ηλικιακές ομάδες 
ωφελούμενων γυναικών (01-10-
2022 έως 31-12-2022).  

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 
τάξης του 18% από το σύνολο των 
κλήσεων που αφορούν 
περιστατικά βίας. Ακολουθεί σε 
ποσοστό 6% η ηλικιακή ομάδα 
γυναικών μεταξύ  55-64 χρονών 
και με ποσοστό 5% η ηλικιακή 
ομάδα νεαρών κοριτσιών έως 25 
ετών, ενώ το 4% του συνόλου των 
κλήσεων αφορά   τις γυναίκες άνω 
των 60 ετών  . Τέλος, κατά την 
διάρκεια της κλήσης το 49% εκ του 
συνόλου των γυναικών δεν 
αποκάλυψαν στοιχεία που 
αφορούν την ηλικία τους. 
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Γράφημα 4: Εργασιακή κατάσταση ωφελούμενων γυναικών (01-10-2022 έως 31-12-2022).  

Αναφορικά με την εργασιακή κατάσταση των ωφελούμενων γυναικών που κάλεσαν την Γραμμή 15900 και τους 
τρεις μήνες αναφοράς το 23% δήλωσε ότι εργάζεται, το 13% ανέφερε ότι είναι άνεργες και το 7% ανενεργές, 

ενώ  μεγάλο ποσοστό της τάξης του 56% 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: ποσοστό 87% δεν έδωσε αυτά τα 
στοιχεία, το 7% εκ του συνόλου δήλωσε ότι είναι 
απόφοιτες ΑΕΙ/ΤΕΙ. Ποσοστό 3% ανέφερε ότι έχει 
ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, ενώ  ποσοστό 2 % φαίνεται να έχει 
ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια μη 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος ποσοστό 1% 
δήλωσε ότι είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή έχει 
ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια  ή κατώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα.  

 

 

Γράφημα 5: Είδος βίας που καταγγέλλεται από τις ωφελούμενες γυναίκες (01-10-2022 έως 31-12-2022).  

Επιπλέον, η ενδοοικογενειακή βία 
συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο 
ποσοστό της τάξης του 74% από όλα τα 
είδη βίας που καταγράφηκαν στην 
Γραμμή 15900 και τους τρεις μήνες 
αναφοράς. Ακολουθούν τα περιστατικά 
βιασμών και σεξουαλικής παρενόχλησης 
σε ποσοστό 3% αντίστοιχα ενώ το 5% 
ανέφερε «Άλλο» είδος έμφυλης βίας.   
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Πίνακας 1: Μορφές Βίας στο Πλαίσιο Περιστατικών Ενδοοικογενειακής Βίας (01-10-2022 έως 31-12-2022).  

Οι κύριες μορφές βίας στο πλαίσιο περιστατικών  ενδοοικογενειακής βίας είναι σε ποσοστό 37% η ψυχολογική 
βία, με ποσοστό 30% η λεκτική βία, 24%  η σωματικής βία, 5% η οικονομική βία, 4% η σεξουαλική βία κυρίως 
στο πλαίσιο της συντροφικής/συζυγικής βίας αλλά και του οικογενειακού περιβάλλοντος. Επιπλέον, σημαντική 
αναφορά αποτελούν τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης μεταξύ στενών συγγενών, με δράστες τον  
πατέρα, την μητέρα, την/τον αδελφή/ό καθώς και άλλο μέλος της οικογένειας. Από το σύνολο των γυναικών 
που κατήγγειλαν ενδοοικογενειακή βία την περίοδο αναφοράς το 48% δήλωσε ότι έχει παιδιά, το 14% ότι δεν 
έχει και το 38% εκ του συνόλου των γυναικών  δεν θέλησε να κάνει αναφορά σε αυτό.  

 

Γράφημα 6: Σχέση επιζήσασας-δράστη όπως αυτή καταγράφηκε στις κλήσεις των ωφελούμενων γυναικών 
(01-10-2022 έως 31-12-2022).  

 

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 42% 
των περιπτώσεων. 
Ακολουθεί με στατιστικά 
σημαντική διαφορά ο 
σύντροφος (νυν και 
πρώην) με ποσοστό 17%. 
Σε ποσοστό 7% αφορά 
δράστη κάποιο τρίτο 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΑΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ

Σύζυγος (νυν και πρώην 

σύζυγοι)
290 436 9 386 77 7 542 409

Σύντροφος  (νυν και 

πρώην σύντροφοι)
112 190 7 131 16 0 219 93

Πατέρας 22 31 2 20 2 1 40 24

Μητέρα 8 27 1 18 2 1 35 25

Αδελφός/-ή 17 21 1 16 3 0 31 12

Τέκνο 38 44 0 38 7 1 62 0

Άλλο μέλος οικογένειας 5 13 6 6 2 2 23 0

Τρίτο γνωστό πρόσωπο 20 42 35 35 5 5 84 2

Άγνωστο πρόσωπο 5 7 6 6 1 1 15 0

Απροσδιόριστο 1 0 3 3 0 0 7 2

Σύνολα 518 811 70 659 115 18 1058 567

ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ -Χρονική περίοδος:   01-10-2022 έως 31-12-2022
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γνωστό πρόσωπο της επιζήσασας, με ποσοστό της τάξης του5% αφορά το τέκνο και με ίδιο ποσοστό 3% τον 
πατέρα και την μητέρα αντίστοιχά. Το 2% αφορά τον/την αδερφό/η κι άλλο μέλος της οικογένειας αντίστοιχά. 
Τέλος, το 17% δεν έδωσε αυτά τα στοιχεία κατά την διάρκεια της κλήσης.  

 

Γράφημα 7: Αιτήματα από ωφελούμενες γυναίκες (01-10-2022 έως 31-12-2022).  

 

Τα κύρια αιτήματα των κλήσεων των  ωφελούμενων γυναικών και για τους τρεις μήνες αναφοράς ήταν η 
ψυχοκοινωνική τους στήριξη από το εξειδικευμένο προσωπικό της Γραμμής 15900, η οποία αναζητήθηκε σε 
ποσοστό 36%, ακολουθεί  η νομική στήριξη με ποσοστό 33%, ενώ σημαντικός αριθμός αντιστοιχεί και σε 
αιτήματα νομικής βοήθειας και φιλοξενίας των γυναικών και των ανήλικων παιδιών τους.   
 


