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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS 
15900  

ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΟΜΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΘΤΜΑΣΩΝ 
 
 

Η Γεληθή Γξακκαηεία Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ (ΓΓΙΦ) ελεκεξώλεη όηη ε ηειεθσληθή γξακκή SOS 

15900 εζληθήο εκβέιεηαο γηα ηελ άκεζε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε γπλαηθώλ ζπκάησλ βίαο, 

δέρζεθε ζην δηάζηεκα από 11/3/2011 έσο 11/1/2012 3.938 κλήσεις.  

 

Η κέρξη ζήκεξα επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο ζα εληζρπζεί άκεζα από ηελ δεκηνπξγία 

ησλ πξώησλ νθηώ Σπκβνπιεπηηθώλ Κέληξσλ ζηηο πόιεηο Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, 

Πάτρα, Ηράκλειο, Λαμία, Λάρισα θαη Σρίπολη γηα ηα νπνία έρνπλ ήδε πξνθεξπρζεί νη ζέζεηο 

ησλ ζπκβνύισλ. Τα εγθαίληα πξνγξακκαηίδεηαη λα γίλνπλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2012. Γηα ηα Κέληξα 

ησλ ππόινηπσλ πόιεσλ/εδξώλ Πεξηθεξεηώλ, ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

Παξάιιεια, νη Δήκνη ησλ ίδησλ πόιεσλ έρνπλ απνδερζεί ηελ πξόζθιεζε ρξεκαηνδόηεζεο γηα 

ηε δεκηνπξγία 14 Ξελώλσλ.  

 

Τα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο θιήζεηο πξνο ηε ηειεθσληθή γξακκή 15900 θαηά ην Α’ 

Δεκάμηνο ηεο ιεηηνπξγίαο έρνπλ σο εμήο:  

 

Επί ηνπ ζπλόινπ ησλ θιήζεσλ, νη 2957 (77%) αθνξνύλ ζε θαηαγγειίεο πεξηπηώζεσλ έκθπιεο 

βίαο. Από απηέο νη 2201 θιήζεηο (57%) αθνξνύλ ζε θαηαγγειίεο ησλ ίδησλ ησλ θαθνπνηεκέλσλ 

γπλαηθώλ ελώ νη 756 θιήζεηο (20%), αθνξνύζαλ ζε θαηαγγειίεο από ηξίηα πξόζσπα (θπξίσο 

από θίινπο/-εο 24% θαη ζπγγελείο 19%) 

 

Από ηηο 2201 θιήζεηο πνπ αθνξνύλ ζε θαηαγγειίεο ησλ ίδησλ ησλ θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθώλ νη 

1843 θιήζεηο (84%) αθνξνύλ πεξηπηώζεηο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο από ζύδπγν/ζύληξνθν, νη 72 

θιήζεηο (3%) ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο, νη 45 θιήζεηο(2%) γηα βηαζκό, νη 3 θιήζεηο (0,1%) γηα 

πνξλεία θαη  1 θιήζε (0%) γηα trafficking, ελώ 201 θιήζεηο (9%) αθνξνύζαλ ζε θαηαγγειία 

άιισλ κνξθώλ βίαο πέξαλ ησλ παξαπάλσ. 

 

Τα αηηήκαηα ησλ γπλαηθώλ πνπ θαινύλ ζηελ ηειεθσληθή γξακκή αλαθέξνληαη ζηελ 

ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε 1075 θιήζεηο (49%), ζε λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή 667 θιήζεηο (30%), ζε 



λνκηθή βνήζεηα 390 θιήζεηο (17,7%), ζηελ αλαδήηεζε θηινμελίαο 208 θιήζεηο (9%), ζηελ 

αλαδήηεζε εξγαζίαο 82 θιήζεηο (4%). 

 

Από ηηο γπλαίθεο ζύκαηα βίαο πνπ απάληεζαλ ζηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαίλεηαη όηη:  

 32% είλαη απαζρνινύκελεο (από ηηο νπνίεο ην 12% απηναπαζρνινύκελεο) 

 35% είλαη άλεξγεο (από ηηο νπνίεο ην16% καθξνρξόληα άλεξγεο) θαη 

 13% είλαη αλελεξγέο.  
 

Από ηηο γπλαίθεο πνπ απάληεζαλ ζηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε ην πνηα είλαη ε ειηθία ηνπο θαίλεηαη 

όηη:  

 3% είλαη λέεο από 15 έσο 24 εηώλ 

 26% είλαη ειηθίαο 25 έσο 39 εηώλ 

 29% είλαη 40 έσο 54 εηώλ 

 12% είλαη 55-64 θαη 

 5% είλαη από 65 εηώλ θαη άλσ.  
 

Από ηηο γπλαίθεο πνπ απάληεζαλ ζηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε ην κνξθσηηθό επίπεδν θαίλεηαη όηη: 

 0,3% είλαη ηππηθά αλαιθάβεηεο 

 13% έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ πξσηνβάζκηα ή θαηώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 11% ηελ αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 6% ηε κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ηξηηνβάζκηνπ επηπέδνπ θαη  

 15 % ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
 

Από ην ζύλνιν ησλ γπλαηθώλ πνπ θάιεζαλ ζηελ ηειεθσληθή γξακκή πξνθύπηεη όηη: 

 74% είλαη Ειιελίδεο 

 10% είλαη κεηαλάζηξηεο 

 1% αλήθνπλ ζε κεηνλόηεηεο 

 1% είλαη ΑΜΕΑ θαη 

 0,4% αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ άιισλ κεηνλεθηνύλησλ αηόκσλ. 
 

Ωο πξνο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ε πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ πνπ απάληεζαλ ζηελ 

αληίζηνηρε εξώηεζε ηελ πεξηγξάθεη σο κέηξηα (18%) θαη θαθή (24%) ελώ ην 12% ηελ αλαθέξεη 

σο θαιή. 

 


