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Διμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο #2: Πολιτικές και Δράσεις της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση 

της Βίας κατά των Γυναικών σε Συνθήκες Άρσης των Μέτρων Περιορισμού Λόγω της Πανδημίας COVID-19. 

Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων από το Δίκτυο Δομών και της Γραμμής SOS 15900 της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.  Μάιος 2020- 

Ιούνιος 2020i 

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο αποτελεί την δεύτερη κατά σειρά αποτύπωση της γενικής εικόνας για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών του Δικτύου  Υποστηρικτικών 

Δομών και Γραμμής SOS 15900 της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., σε συνθήκες άρσης των μέτρων περιορισμού λόγω της πανδημίας 

COVID-19. Η παρουσιαζόμενη κατάσταση βασίζεται στην ανάλυση στοιχείων από την βάση  δεδομένων  που  τηρεί η 

ΕΕΤΑΑ (για την κατάσταση σε Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες του Δικτύου δομών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.)1 καθώς και σε 

δεδομένα από την 24/7 Γραμμή Υποστήριξης SOS 159002, καλύπτοντας το δίμηνο Μάϊου 2020- Ιουνίου 2020. 

Ενώ οι πρώτες αναφορές αποκαλύπτουν ότι η νόσος του κορωνοϊού COVID-19 πλήττει, ανά τον κόσμο, με μεγαλύτερα 

ποσοστά θνησιμότητας τους άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες, ανεξαρτήτως 

ηλικιακής ομάδας34, οι γυναίκες και τα κορίτσια αναμένεται μακροπρόθεσμα 

να υποστούν σε μεγαλύτερο βαθμό και δυσανάλογα τις συνέπειες από τις 

υγειονομικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας5. Ο 

αντίκτυπος της πανδημίας είναι πρωτοφανής στις γυναίκες και τα κορίτσια 

που αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές διακρίσεων βάσει του φύλου τους, 

σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως η φυλή ή η εθνοτική καταγωγή, 

οι πεποιθήσεις, η αναπηρία, η ηλικία, η οικονομική τους κατάσταση, το 

καθεστώς παραμονής τους κ.α. Η Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες 

διαχρονικά, αλλά και ειδικά αυτές τις δύσκολες στιγμές, ηγούνται της 

παροχής φροντίδας και υποστήριξης σε όλους τους τομείς για την προστασία 

όλων στην κοινωνία μας. Η ανταπόκριση από το Δίκτυο Δομών της 

Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., η συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που 

εξειδικεύονται στα θέματα της έμφυλης βίας, όπως επίσης και με την τοπική 

αυτοδιοίκηση είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία και υποστήριξη των 

ευάλωτων γυναικών και των παιδιών τους. Πρωταρχικός στόχος της 

Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. είναι να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη ενημέρωση των γυναικών καθώς και η ασφαλής πρόσβαση τους σε 

όλες τους τομείς ανταπόκρισης, όπως η αστυνομία, η υγεία, η δικαιοσύνη η ψυχοκοινωνική/νομική υποστήριξη-

εκπροσώπηση και η προστασία μέσα από την ανάπτυξη διατομεακών συνεργασιών. Επιπλέον, η Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε διεθνές 

επίπεδο προσβλέπει στην αποτελεσματική συνεργασία με τα κράτη μέλη της Ε.Ε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις 

πολιτικές και δράσεις ώστε να  προστατευθούν όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια από το άνισο βάρος και τις επιπτώσεις 

της πανδημίας.  

 

Η αποτύπωση των παρακάτω στοιχείων καλύπτει την χρονική περίοδο (Μαΐου 2020-Ιουνίου 2020)  κατά την οποία η 

Ελληνική Κυβέρνηση εισήγαγε σταδιακά την άρση των μέτρων περιορισμού λόγω της πανδημίας COVID-19. Ως εκ 

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

έμφυλης βίας στην Ελλάδα. 

 

 
1 Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), με την ιδιότητα του Συντονιστή Δικαιούχου, υποστηρίζει τη δημιουργία και 
λειτουργία των δομών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με έναν αριθμό ενεργειών συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και τήρησης Βάσης Δεδομένων, η οποία 
συλλέγει στοιχεία από όλες τις δομές, τα οποία αφορούν τις εξυπηρετούμενες γυναίκες θύματα βίας και τα στελέχη τα οποία εργάζονται σε αυτές. 
2 Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: http://womensos.gr/15900-24ori-tilefoniki-grammi/ 
3 Center for Disease Control and Prevention, Men and COVID-19: A Biopsychosocial Approach to Understanding Sex Differences in Mortality and 
Recommendations for Practice and Policy Interventions: https://www.cdc.gov/pcd/issues/2020/20_0247.htm 
4  Global Health 50/50, Sex, gender and COVID-19: Overview and Resources: https://globalhealth5050.org/covid19/ 
5 Publications Office of the EU, The impact of sex and gender in the COVID-19 pandemic: https://ec.europa.eu/info/publications/impact-sex-and-
gender-covid-19-pandemic_en 

http://womensos.gr/15900-24ori-tilefoniki-grammi/
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2020/20_0247.htm
https://globalhealth5050.org/covid19/
https://ec.europa.eu/info/publications/impact-sex-and-gender-covid-19-pandemic_en
https://ec.europa.eu/info/publications/impact-sex-and-gender-covid-19-pandemic_en
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Πρωτοβουλίες και Δράσεις της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. κατά την περίοδο άρσης των μέτρων περιορισμού λόγω της πανδημίας 

COVID-19 (Μάιος -Ῑούνιος 2020).  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις για την  περίοδο αναφοράς: 

• Εξασφάλιση της παράτασης του προγράμματος χρηματοδότησης μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων για τα έτη 2021-2023 για το σύνολο των δομών του Δικτύου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. από τη Γενική 

Γραμματέα με στόχο την απρόσκοπτη συνέχιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις γυναίκες που το έχουν 

ανάγκη και την ανάπτυξη συνεργειών μέσω της ευρείας δικτύωσης με τους τοπικούς θεσμικούς φορείς, καθώς και 

φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και αποστολή των απαραίτητων εγγράφων προς ενημέρωση των εμπλεκόμενων 

φορέων. 

• Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και της οργάνωσης «Χαμόγελο του Παιδιού» 

αναφορικά  με την 

καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας 

των γυναικών και των παιδιών τους 

(28/05/2020). 

• Παρέμβαση της Γενικής Γραμματέως 

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 

Φύλων στη διαδικτυακή συνάντηση  που 

διοργάνωσε το «Χαμόγελο  του Παιδιού» 

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα 

Εξαφανισμένα Παιδιά. Η Γενική Γραμματέας 

τοποθετήθηκε στην θεματική ενότητα 

«Εθνικές Συνεργασίες» σχετικά με τη συνεργασία των δύο φορέων για την καταπολέμηση της Ενδοοικογενειακής 

Βίας εν μέσω Covid-19 (25/05/2020). 

• Συμμετοχή και παρέμβαση της  Γενικής Γραμματέως της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.  σε  διαδικτυακή συζήτηση στα πλαίσια 

της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου BASE "Migrant and refugee child-friendly support services in cases of 

sexual and gender-based violence" που διοργανώθηκε από το ΚΜΟΠ (Κέντρο Κοινωνικής Δράσης 

και Καινοτομίας)  με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα που σχετίζονται με περιστατικά έμφυλης 

βίας κατά προσφυγισσών  και  μεταναστριών (10/06/2010). 

• Συμμετοχή  της Γενικής Γραμματέως Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στην ημερίδα με θέμα: 

∆ΙΑSOSΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ στο πλαίσιο του Προγράμματος SURVIVOR, που 

πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της  πλατφόρμας e-PRESENCE για την Περιφέρεια Θεσσαλίας 

(28/05/2020). 

• Συμμετοχή της Γενικής Γραμματέως Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στη συνεδρίαση της 

Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ενημέρωση για τα 

αποτελέσματα της εκστρατείας κατά της ενδοοικογενειακής βίας, στη διάρκεια της καραντίνας για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού (08/05/2020). 

• Συμμετοχή της Γενικής Γραμματέως Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στην  συνεδρίαση της 

Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με θέμα "Ενδοοικογενειακή βία 

στον καιρό του κορωνοϊού: Οι Γυναικείες Οργανώσεις καταθέτουν την εμπειρία τους (22/05/2020). 

 

Πρωτοβουλίες και Δράσεις του Δικτύου Υποστηρικτικών Δομών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. κατά την περίοδο άρσης των μέτρων 

περιορισμού λόγω της πανδημίας COVID-19 (Μάιος 2020- Ιούνιος 2020). Κατά την περίοδο αναφοράς τα 

Συμβουλευτικά Κέντρα και οι Ξενώνες Φιλοξενίας ανά την Ελλάδα πραγματοποίησαν δράσεις ευαισθητοποίησης, 

δικτύωσης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα ισότητας των φύλων, αντιμετώπισης της 

βίας και πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών και των παιδιών τους.  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης για τη  περίοδο αναφοράς: 
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• Διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης αστυνομικού προσωπικού με αντικείμενο το νομοθετικό 

πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και την προστασία των επιζησασών και των παιδιών 

τους, το οποίο διοργανώθηκε 

από τη Γενική Περιφερειακή 

Αστυνομική Διεύθυνση 

Θεσσαλίας σε συνεργασία με 

τα στελέχη του τμήματος 

Δομών Κοινωνικής Ένταξης, 

Απασχόλησης και Ισότητας 

των Φύλων του Δήμου 

Λαρισαίων, την Εισαγγελία 

Πρωτοδικών Λάρισας, το 

Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, 

την Ιατροδικαστική Υπηρεσία 

Λάρισας, το Γραφείο 

Ψυχολόγων ΓΕ.ΠΑ.Δ. Λάρισας και το τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας. Την επιμόρφωση 

παρακολούθησαν αστυνομικοί που στελεχώνουν τις νεοϊδρυθείσες Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής 

Βίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, 

Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρικάλων, καθώς και αστυνομικοί που εκτελούν καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας 

στα υφιστάμενα Αστυνομικά Τμήματα. 

• Συνέντευξη ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης του Συμβουλευτικού Κέντρου Μυτιλήνης στον Ραδιοφωνικό 

Σταθμό ''Ικαριακή Ραδιοφωνία 92.8 fm'' στις 25/06/2020 όπου έγινε παρουσίαση του Δικτύου Υποστηρικτικών 

Δομών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., οι παρεχόμενες υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης και το φαινόμενο της έμφυλης 

βίας6.  

• Συνέντευξη ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης του Συμβουλευτικού Κέντρου Κατερίνης στη "ΔΙΟΝ" Τηλεόραση 

(4/6/2020) όπου έγινε παρουσίαση του Δικτύου Υποστηρικτικών Δομών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

συμβουλευτικής και υποστήριξής και το φαινόμενο της έμφυλης βίας7. 

• Δημοσίευση άρθρου ευαισθητοποίησης «Ακόμα κι αν είσαι περιορισμένη, δεν απαγορεύεται να ζητήσεις 

βοήθεια» της παιδοψυχολόγου του Ξενώνα Φιλοξενίας της Κοζάνης στις 06/05/2020 στον τοπικό και ηλεκτρονικό 

έντυπο8.  

• Δημοσίευση άρθρου στην εφημερίδα «Γνώμη» στις 01/06/2020  από τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου 

Πατρών για τη λειτουργία της Δομής, οι παρεχόμενες υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης και το 

φαινόμενο της έμφυλης βίας. 

• Προβολή της συμμετοχής της Φωτογραφικής Ομάδας στην έκθεση φωτογραφίας “Τα πρόσωπα της βίας” που 

διοργάνωσε το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Αρταίων, 29/06/2020-05/07/20209. 

 
6 Συνέντευξή Συμβουλευτικό Κέντρο Μυτιλήνης ενάντια στην Οικογενειακή Βία στο ''Ικαριακή Ραδιοφωνία 92.8 fm: 
https://www.ikariaki.gr/akouste-symvouleftiko-kentro-mytilinis-enantia-stin-oikogeneiaki-via/ 
7 Συνέντευξη ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης του Συμβουλευτικού Κέντρου Κατερίνης στη "ΔΙΟΝ" Τηλεόραση: 
https://www.diontv.gr/%ce%9a%ce%91%ce%98%ce%97%ce%9c%ce%95%ce%a1%ce%99%ce%9d%ce%91-%ce%91-
%ce%9c%ce%95%ce%a1%ce%9f%ce%a3-%ce%a7%ce%91%ce%a1%ce%9f%ce%a5%ce%9b%ce%91-
%ce%a0%ce%99%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%9f%ce%a0%ce%9f%ce%a5/ 
8 Δημοσίευση άρθρου ευαισθητοποίησης Ξενώνας Φιλοξενίας της Κοζάνης: 
http://www.prlogos.gr/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82-
%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-
%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF-2/ 
9 Προβολή της συμμετοχής της Φωτογραφικής Ομάδας Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Αρταίων 
http://gnomiartas.gr/2020/07/01/%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82-
%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
art-as-%CF%86-%CE%BF-%CE%B1/ 

https://www.ikariaki.gr/akouste-symvouleftiko-kentro-mytilinis-enantia-stin-oikogeneiaki-via/
https://www.diontv.gr/%ce%9a%ce%91%ce%98%ce%97%ce%9c%ce%95%ce%a1%ce%99%ce%9d%ce%91-%ce%91-%ce%9c%ce%95%ce%a1%ce%9f%ce%a3-%ce%a7%ce%91%ce%a1%ce%9f%ce%a5%ce%9b%ce%91-%ce%a0%ce%99%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%9f%ce%a0%ce%9f%ce%a5/
https://www.diontv.gr/%ce%9a%ce%91%ce%98%ce%97%ce%9c%ce%95%ce%a1%ce%99%ce%9d%ce%91-%ce%91-%ce%9c%ce%95%ce%a1%ce%9f%ce%a3-%ce%a7%ce%91%ce%a1%ce%9f%ce%a5%ce%9b%ce%91-%ce%a0%ce%99%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%9f%ce%a0%ce%9f%ce%a5/
https://www.diontv.gr/%ce%9a%ce%91%ce%98%ce%97%ce%9c%ce%95%ce%a1%ce%99%ce%9d%ce%91-%ce%91-%ce%9c%ce%95%ce%a1%ce%9f%ce%a3-%ce%a7%ce%91%ce%a1%ce%9f%ce%a5%ce%9b%ce%91-%ce%a0%ce%99%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%9f%ce%a0%ce%9f%ce%a5/
http://www.prlogos.gr/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF-2/
http://www.prlogos.gr/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF-2/
http://www.prlogos.gr/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF-2/
http://gnomiartas.gr/2020/07/01/%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-art-as-%CF%86-%CE%BF-%CE%B1/
http://gnomiartas.gr/2020/07/01/%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-art-as-%CF%86-%CE%BF-%CE%B1/
http://gnomiartas.gr/2020/07/01/%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-art-as-%CF%86-%CE%BF-%CE%B1/
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• Το Συμβουλευτικό Κέντρο της Κεφαλονιάς δημιούργησε και ανάρτησε αφίσα σε εν λειτουργία καταστήματα, 

φαρμακεία, αστυνομικά τμήματα και σούπερ μάρκες  με θέμα την ενδοοικογενειακή βία εν μέσω της πανδημίας 

και τις παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες.   

• Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας 

πραγματοποίησε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου,20 ενημερωτική συνάντηση και ομιλία στους αστυνομικούς υπαλλήλους 

του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας Ημαθίας σχετικά  με τη διαχείριση των περιστατικών βίας. Οι 

αστυνομικοί ενημερώθηκαν και συζήτησαν πάνω σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας που καλούνται να 

διαχειριστούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με στόχο τη βέλτιστη αντιμετώπιση τους. 

 

Συμβουλευτικά Κέντρα (στατιστικά δεδομένα για το δίμηνο Μάιος- Ιούνιος 2020) 

Είναι ενδεικτικό ότι το Μάιο του 2020, υποστηρίχθηκαν από τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. 

ανά την Ελλάδα συνολικά 436 γυναίκες επιζήσασες βίας και πολλαπλών διακρίσεων και τρίτα πρόσωπα που έλαβαν 

στήριξη και συμβουλευτική (π.χ η μητέρα, 

ενήλικη κόρη της επιζήσασας κ.τ.λ.), αριθμός 

ο οποίος αυξήθηκε κατά 19,5% τον μήνα 

Ιούνιο 2020 με σύνολο εξυπηρετούμενων 

γυναικών και τρίτων προσώπων 521 

(συνολικά στο δίμηνο Μάιος 2020-Ιούνιος 

2020 εξυπηρετήθηκαν 957 μοναδικές 

περιπτώσεις). Κατά την περίοδο αναφοράς, 

βασική πηγή ενημέρωσης των 

εξυπηρετούμενων γυναικών και τρίτων 

προσώπων για τις Υποστηρικτικές Δομές του Δικτύου ήταν σε ποσοστό 33% άλλος φορέας, και σε ποσοστό 23% η 

Γραμμή SOS 15900, ενώ σχεδόν το 7% ενημερώθηκε από άλλη εξυπηρετούμενη και περίπου το 10% ενημερώθηκε από 

φιλικό/γνωστό πρόσωπο, ενώ το 10% από το Internet. Αναλυτικά, και για τους δύο μήνες αναφοράς το 40,1% εξ αυτών 

εξυπηρετήθηκε στην Αθήνα (8 

Συμβουλευτικά Κέντρα)10, την 

Θεσσαλονίκη με ποσοστό 7,7%, την 

Κρήτη με ποσοστό το 4,5%, την 

Καβάλα και την Τρίπολη με σχεδόν 

ίδια ποσοστά 4%,  ενώ το 43,7 % 

εξυπηρετήθηκε από τα υπόλοιπα 

Συμβουλευτικά Κέντρα τους 

Δικτύου11. Η βία κατά των γυναικών 

και για τους δύο μήνες αναφοράς 

υπερισχύει σε καταγραφές με 

ποσοστό περίπου 88% συγκριτικά με 

τα περιστατικά των πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες σε ποσοστό περίπου 12% αντίστοιχα1213.  

 
10 ΣΚ Αθήνας (Νίκης), ΣΚ Αθήνας (Πολύκεντρο), ΣΚ Πειραιά, ΣΚ Δ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ΣΚ Δ. Περιστερίου, ΣΚ Δ. Φυλής, ΣΚ Δ. Χαλανδρίου, ΣΚ 
Σταθμού Ελευσίνας 
11 Η 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. 
12 Γυναίκες πρόσφυγες, μετανάστριες, γυναίκες ΑμεΑ, τοξικοεξαρτημένες, μακροχρόνια άνεργες, μονογονείς κ.α.) 
13 Σημείωση: οι μοναδικές περιπτώσεις (εξυπηρετούμενες) στα Συμβουλευτικά Κέντρα μπορεί να αναφέρουν ταυτόχρονα περιστατικό/-α έμφυλης 
βίας και περιστατικό διάκρισης/-ων) 
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Οι επικρατέστερες μορφές έμφυλης βίας και για τους δύο μήνες αναφοράς είναι η ενδοοικογενειακή βία με σχεδόν 

82.5% από το σύνολο των καταγεγραμμένων 

μορφών βίας κατά των γυναικών, ενώ 

ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά 2,5% η 

σεξουαλική παρενόχληση και περίπου 2,5% 

περιστατικά που αφορούν βιασμό. Τα 

στατιστικά δεδομένα αναδεικνύουν και 

τους δύο μήνες αναφοράς ότι η σχέση 

επιζήσασας – δράστη είναι κυρίως συζυγική 

κατά 48% για τον μήνα Μάιο 2020 και 57% 

για τον Ιούνιο 2020 αντίστοιχά, καθώς και 

συντροφική σε ποσοστό περίπου 14% και 

για τους δύο μήνες αναφοράς, ενώ περίπου 

το 13% αφορά μέλος της οικογένειας.  

Αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες των 

γυναικών και των τρίτων προσώπων που 

έλαβαν υποστηρικτικές υπηρεσίες στα 

Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου την 

περίοδο αναφοράς,  το 28,5% είναι γυναίκες 

ηλικίας μεταξύ 36-45, ενώ σε ποσοστό 20% 

είναι γυναίκες μεταξύ 26-35 χρονών, το 18% 

αφορά την ηλικιακή ομάδα μεταξύ 46-55 

χρονών και  σε ποσοστό 8,6% είναι γυναίκες 

>60 ετών. Σημαντική αναφορά αποτελούν σε 

ποσοστό 8,3% από τα σύνολα τα νεαρά 

κορίτσια <25 ετών, ενώ το 16.6% δεν αποκάλυψε τα στοιχεία που αφορούν την ηλικία τους. Στα χαρακτηριστικά των 

γυναικών επιζησασών βίας που έλαβαν υποστηρικτικές υπηρεσίες και των τρίτων προσώπων είναι και το εκπαιδευτικό 

τους επίπεδο. Ενδεικτικά, κατά την 

περίοδο αναφοράς το μεγαλύτερο 

ποσοστό εκ του συνόλου των 

εξυπηρετούμενων έχουν ολοκληρώσει 

σε ποσοστό 21% την δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, το 14,4% την 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση, το 12% 

την μεταλυκειακή εκπαίδευση. 

Ακολουθούν με ποσοστό 5,7% οι 

εξυπηρετούμενες με τεχνολογική 

εκπαίδευση, ενώ το 4% έχει 

ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές. 

Με μικρότερό ποσοστό εμφανίζονται επίσης οι εξυπηρετούμενες που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική 

εκπαίδευση σε ποσοστό 7%, ενώ το 9,9% έχει ολοκληρώσει το δημοτικό, και μόλις το 2% ανέφεραν ότι είναι 

αναλφάβητη, τέλος το 24% δεν αποκάλυψε τα στοιχεία αυτά.  Σχετικά με την κατάσταση απασχόλησης των 

εξυπηρετούμενων και για τους δύο μήνες αναφοράς το 45,5% ήταν  άνεργες, περίπου 33% ήταν εργαζόμενες, ενώ 

περίπου το 5,5% είναι συνταξιούχες και σχεδόν το 16% δεν αποκάλυψε αυτά τα στοιχεία. Εκ των γυναικών που 

αναζήτησαν βοήθεια κατά την περίοδο αναφοράς, περίπου το 74% ανέφεραν ότι είναι Ελληνίδες, το 14% είναι γυναίκες 

από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)  και οι οποίες ζουν στην Ελλάδα, περίπου 5% είναι γυναίκες με χώρα 

καταγωγής τους εντός της  Ε.Ε. ενώ το 7% εκ του συνόλου δεν αποκάλυψε τα στοιχεία αυτά. Για τις γυναίκες επιζήσασες 

βίας και πολλαπλών διακρίσεων καθώς και τα τρίτα πρόσωπα  που αναζήτησαν εξειδικευμένη υποστήριξη από τα 



6 

 

στελέχη των Συμβουλευτικών Κέντρων του 

Δικτύου ανά την Ελλάδα και για τους δύο 

μήνες αναφοράς, περίπου το 25% έλαβε 

κυρίως ψυχολογική στήριξη,  ενώ  το 26% 

έλαβε νομική στήριξη. Σημαντική αναφορά 

αποτελεί και η ενδυνάμωση των γυναικών 

και κοριτσιών με την παροχή χρήσιμης 

πληροφόρησης με ποσοστό 17% από τα 

σύνολά των αιτημάτων. Ακολουθεί η 

κοινωνική στήριξη των εξυπηρετούμενων 

σε ποσοστό 14%, καθώς και αιτήματα που 

αφορούν την φιλοξενία των γυναικών σε ποσοστό 8% από τα σύνολα.  

Επιπλέον, όσον αφορά τις υπηρεσίες διερμηνείας που παρέχονται μέσα από τη συνεργασία της UNICEF και του Κ.Ε.Θ.Ι. 

με στόχο την αύξηση της προσβασιμότητας των γυναικών προσφύγων και μεταναστριών επιζησασών έμφυλης βίας και 

πολλαπλών διακρίσεων στις Δομές του Δικτύου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., κατά την περίοδο αναφοράς υποστηρίχθηκαν μέσω 

της διερμηνείας 45 γυναίκες προσφυγές και 

μετανάστριες σε  7 Συμβουλευτικά Κέντρα  και 5  

Ξενώνες Φιλοξενίας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη , 

Ιωάννινα, Μυτιλήνη και Πάτρα).  Οι κύριες 

ομιλούμενες γλώσσες των γυναικών 

επιζησασών ήταν τα Γαλλικά, Αραβικά, Φαρσί, 

και Σορανί. Ενδεικτικά, και τους δύο μήνες 

αναφοράς πραγματοποιήθηκαν 95 συνεδρίες με 

την βοήθεια της διερμηνείας (συνολικά σε 

Συμβουλευτικά Κέντρα και  Ξενώνες Φιλοξενίας) 

κυρίως με φυσική παρουσία (76 συνεδρίες) των 

διερμηνέων και γυναικών/κοριτσιών επιζησασών και λιγότερο μέσω τηλεφώνου/Skype (19 συνεδρίες). Η συντριπτική 

πλειονότητα των συνεδριών με την υποστήριξη της διερμηνείας,  συνολικά και για τους δύο μήνες αναφοράς, 

αφορούσε την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γυναικών σε ποσοστό 66%, ενώ το 17% αφορούσαν παραπομπή μέσω 

της διερμηνείας των εξυπηρετούμενων γυναικών για  ιατρικούς λόγους, το 16% αφορούσε ενημερωτικούς σκοπούς  

και σχεδόν το 1% αφορούσε νομικές πληροφορίες.  

 

Ξενώνες Φιλοξενίας (στατιστικά δεδομένα Μαΐου - Ιουνίου 2020) 

Το Δίκτυο Δομών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. αποτελείται από 20 Ξενώνες Φιλοξενίας ανά την Ελλάδα, δυναμικότητας περίπου 420 

θέσεων ασφαλούς στέγασης για γυναίκες επιζήσασες ή εν δυνάμει επιζήσασες βίας/πολλαπλών διακρίσεων ή 

αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών και τα παιδιά τους (μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών εφόσον πρόκειται για 

κορίτσια, και των δώδεκα εφόσον πρόκειται για αγόρια), με σκοπό την ασφαλή διαμονή και σίτιση τους, την 

ενδυνάμωση τους, την ψυχοκοινωνική/νομική και εργασιακή τους υποστήριξή, υπό την αίρεση της εξασφάλισης 

διερμηνείας ή διαπολιτισμικής μεσολάβησης για τις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες. Η διαμονή έχει προσωρινό 

και μεταβατικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε γυναίκες κάθε ηλικίας, θρησκείας, εθνικότητας που έχουν υποστεί 

οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας όπως: σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική και οικονομική βία. Νομική 

συμβουλευτική και αρωγή παρέχονται μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου Αθηναίων, των Συμβουλευτικών 

Κέντρων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. ή άλλων φορέων οι οποίοι διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε φορείς προώθησης στην 

απασχόληση, εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας.  
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Αναλυτικότερα, στις 30 Ιουνίου 2020, στους Ξενώνες του Δικτύου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. φιλοξενούνταν 99 γυναίκες και 93 

παιδιά καλύπτοντας περίπου το 45,7% της 

συνολικής χωρητικότητας των Ξενώνων Φιλοξενίας 

του Δικτύου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. Ενδεικτικά, κατά την 

περίοδο αναφοράς έγιναν πανελλαδικά 44 νέες 

εισαγωγές στους Ξενώνες του Δικτύου, κυρίως 

στην Αθήνα, το Αγρίνιο, την Λάρισα, τα Ιωάννινα, 

την Μυτιλήνη και την Ρόδο. Μέχρι και τις 30 

Ιουνίου 2020 φιλοξενούνταν 41 γυναίκες 

πρόσφυγες και 42 παιδιά πρόσφυγες εκ του 

συνολικού αριθμού των 93 παιδιών που 

φιλοξενούνταν το διάστημα αυτό στους Ξενώνες. 

Οι Ξενώνες Φιλοξενίας με την μεγαλύτερη πληρότητα στις 30.06.2020 από τα σύνολα (γυναίκες και παιδιά) ήταν κυρίως 

σε Αθήνα με ποσοστό 27% από τα σύνολα, την 

Κέρκυρα με 9%, τα Ιωάννινα με 8%, την Πάτρα και 

το Βόλο με ίδιο ποσοστό 7%, την Κρήτη με 6%, την 

Λάρισα με 5%, την Μυτιλήνη με 4%, ενώ το 27% εκ 

του συνόλου φιλοξενείτε στους υπόλοιπους 

Ξενώνες Φιλοξενίας14. Επιπλέον, αξίζει να 

αναφερθεί ότι αρκετές γυναίκες αφενός 

προτίμησαν να φιλοξενηθούν σε φιλικά ή 

συγγενικά πρόσωπα διατηρώντας παράλληλα την 

άμεση επικοινωνία τους με τα στελέχη του 

Δικτύου.  Αναφορικά με τα προσωρινά 

καταλύματα ασφαλούς διαμονής που σύστησε 

εκτάκτως η Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. τον Απρίλιο 2020 ανά την Ελλάδα, για την προσωρινή φιλοξενία γυναικών επιζησασών 

ενδοοικογενειακής βίας, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την φιλοξενία τους στους Ξενώνες του Δικτύου, 

τον μήνα Μάιο 2020 πραγματοποιήθηκαν 9 εισαγωγές γυναικών εκ των οποίων οι πέντε είχαν παιδιά. Εκ του συνόλου 

οι 6 είναι Ελληνίδες, 2 είναι γυναίκες πρόσφυγες και 1 μετανάστρια. Από τις 9 εισαγωγές που πραγματοποιήθηκαν, οι 

τρεις γυναίκες και τα παιδιά τους  τοποθετήθηκαν σε Ξενώνα των Δομών του Δικτύου και οι άλλες 5 

γυναίκες αποχώρησαν προς δικό τους ασφαλή προορισμό λαμβάνοντας χωρίς διακοπή τις υπηρεσίες υποστήριξης τους 

από τα στελέχη των Συμβουλευτικών Κέντρων. Το πρόγραμμα που σχετιζόταν με τα ασφαλή προσωρινά  καταλύματα 

ολοκληρώθηκε με την άρση των περιοριστικών μέτρων. 

Γραμμή Υποστήριξης 15900 (SOS Helpline) (στατιστικά δεδομένα καλύπτοντας το δίμηνο Μαΐου 2020 και Ιουνίου, 

2020) 

Η Γραμμή SOS 15900 στελεχώνεται από δυο Κοινωνικούς Ανθρωπολόγους, τέσσερις Κοινωνιολόγους, πέντε 

Ψυχολόγους και δύο διερμηνείς που εξυπηρετούν τις ανάγκες φαρσόφωνων και αραβόφωνων γυναικών15. Τα στελέχη 

στηρίζουν τις ωφελούμενες γυναίκες επίζησασες βίας και τα τρίτα πρόσωπα που καλούν την γραμμή με χρήσιμες 

πληροφορίες, συμβουλευτική και παραπομπές. Σύμφωνα με τα στοιχεία η πλειοψηφία των καλούντων είναι γυναίκες, 

με αυξημένο όγκο κλήσεων κατά την διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, σημαντική αναφορά αποτελούν και κλήσεις που 

καταγράφονται τις βράδυνες/πρωινές ώρες.  

 
14 Η εικόνα επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες όπως οι χωρητικότητα 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. 
15 Μέσω ηχητικού μηνύματος της Γραμμής SOS 15900 οι γυναίκες πρόσφυγες φαρσόφωνες και αραβόφωνες ενημερώνονται για τις ακριβείς ώρες 
και ημέρες που παρέχεται η δυνατότητα διερμηνείας.  Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μεταξύ 9:00πμ-11μμ, το εν λόγω πρόγραμμα των διερμηνέων 
μπορεί να αλλάξει βάση των αναγκών της Γραμμής SOS 15900. 
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Αναλυτικά, τον μήνα Μάιο 2020 καταγράφηκαν συνολικά 903 κλήσεις,  εκ των οποίων οι 789 αφορούσαν «περιστατικά 

βίας» και οι 114 « χρήσιμη ενημέρωση». Συγκριτικά 

με τους δύο μήνες αναφοράς τον Ιούνιο 2020 

παρατηρείται μείωση σε ποσοστό 23,2% των 

κλήσεων που αφορούσαν «περιστατικό βίας» και 

μείωση κατά  27,2% των κλήσεων που αφορούν 

«χρήσιμη ενημέρωση» αντίστοιχα16. Η διαφορά 

μεταξύ των δύο αυτών ποσοστών για τους δύο 

μήνες αναφοράς θα μπορούσε να αποδοθεί στο 

γεγονός ότι οι γυναίκες ενίσχυσαν το υποστηρικτικό 

τους δίκτυο με την σταδιακή άρση των 

περιοριστικών μέτρων που αφορούσαν την μη 

μετάδοση της νόσου COVID-19. Από το σύνολο των 

κλήσεων που καταγράφηκαν από την Γραμμή SOS 15900 τον Μάιο 2020 που αφορούσαν περιστατικά βίας ή χρήσιμη 

ενημέρωση, το 68% ήταν ωφελούμενες και το 32% τρίτα πρόσωπα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον μήνα Ιούνιο 

2020 είναι 65% για τις ωφελούμενες και 35% για τα τρίτα πρόσωπα αντίστοιχα. Τα τρίτα πρόσωπα που κάλεσαν την 

Γραμμή SOS 15900 και τους δύο μήνες αναφοράς είναι κυρίως πρόσωπα από το οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον των 

επιζησασών (φίλη/-ος, αδερφή/-ος, ο γονέας, το τέκνο της επιζήσασας ή άλλη/-ος συγγενής). Σημαντική αναφορά 

αποτελούν τα τρίτα πρόσωπα (π.χ γείτονες), που κάλεσαν την γραμμή για να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες, που 

κυρίως αφορούν την αυτεπάγγελτη δίωξη του περιστατικού βίας από τις αρμόδιες αρχές17. Από το σύνολο των κλήσεων 

που καταγράφηκαν για τις ωφελούμενες και τους δύο μήνες αναφοράς, περίπου το  68% των γυναικών κάλεσαν για 

πρώτη φορά την Γραμμή SOS 15900,  ενώ περίπου το 9% κάλεσε για 2ή φορά, ενώ το 23% αντίστοιχά κάλεσε για 3ή 

και 4ή φορά. Οι ωφελούμενες  που κάλεσαν την Γραμμή SOS 15900 για πρώτη φορά και για τους δύο μήνες αναφοράς  

πληροφορήθηκαν για αυτήν κυρίως από την τηλεόραση κατά 20%, από το διαδίκτυο κατά 10%,  ενώ μεγάλο ποσοστό 

της τάξεως του 59% δεν αποκάλυψε την συγκεκριμένη πληροφορία κατά την διάρκεια της κλήσης. Οι Περιφέρειες ανά 

την Ελλάδα όπου καταγράφηκαν οι 

περισσότερες κλήσεις από τις ωφελούμενες 

και για τους δύο μήνες αναφοράς είναι  η 

Αττική σε ποσοστό 47% καθώς και η 

Κεντρική Μακεδονία σε ποσοστό 11%, ενώ 

οι υπόλοιπες κλήσεις κατανέμονται σχεδόν 

με ίδια ποσότητα στις υπόλοιπες 

Περιφέρειες ανά την Ελλάδα. Επιπλέον, το 

ποσοστό των γυναικών που δεν θέλησαν να 

αποκαλύψουν την περιοχή από την οποία 

καλούν ήταν περίπου 15% και για τους δύο 

μήνες αναφοράς. Το ποσοστό των 

ωφελούμενων γυναικών που κάλεσαν την 

Γραμμή SOS 15900 και ανέφεραν Ελληνική 

υπηκοότητα και για τους δύο μήνες αναφοράς  ήταν 75%,  το 7% ανέφεραν ότι είναι μετανάστριες,  το 1% από τα 

σύνολά των κλήσεων είναι γυναίκες πρόσφυγες και οι οποίες ζουν στην Ελλάδα, ενώ το 17% δεν αποκάλυψε κατά την 

διάρκεια των κλήσεων την πληροφορία αυτή. Σχετικά με την ηλικιακή ομάδα των ωφελούμενων γυναικών που κάλεσαν 

την Γραμμή SOS 15900 και για τους δύο μήνες αναφοράς, παρατηρείται ότι ωφελούμενες μεταξύ 40-54 χρονών 

 
16 Σημείωση: Οι μη σχετικές κλήσεις, όπως φάρσες, κ.λπ. δεν αναφέρονται σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο 
17 Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα έγκλημα που διώκεται αυτεπάγγελτα και τιμωρείται από τις διατάξεις του Ν. 3500/2006:  
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=2030&Itemid=421&lang 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=2030&Itemid=421&lang
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αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό με 27% από το σύνολο των κλήσεων που αφορούσαν περιστατικά βίας. Ακολουθεί 

η ηλικιακή ομάδα μεταξύ 25-39 χρονών με 21,5%, ενώ το 9,5% αφορά γυναίκες μεταξύ 55-64 ετών, το 7% είναι γυναίκες  

>65 ετών, ενώ το 6% αφορά νεαρά κορίτσια έως 24 ετών, τέλος το 29% από τα σύνολα των ωφελούμενων δεν 

αποκάλυψαν τα στοιχεία αυτά. Επιπλέον, την περίοδο αναφοράς, η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί το μεγαλύτερο 

ποσοστό από όλες τις μορφές έμφυλης 

βίας που καταγράφηκαν στην Γραμμή 

SOS 15900 της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. Αναφορικά 

με τον Μάιο 2020 το  74% των 

ωφελούμενων γυναικών ανέφεραν  

«περιστατικό βίας» στα πλαίσια 

ενδοοικογενειακής βίας και το 90% 

αντίστοιχα τον Ιούνιο 2020. Τα κύρια 

είδη βίας στα πλαίσια της 

ενδοοικογενειακής βίας και  για τους 

δύο μήνες αναφοράς,  ήταν περίπου 

41% η ψυχολογική βία, 31% λεκτική βία  και περίπου 28% περιστατικά σωματικής βίας18. Αναφορικά με τη σχέση 

επιζήσασας-δράστη για τις ωφελούμενες  

που κάλεσαν την γραμμή και ανέφεραν 

περιστατικό βίας, ο σύζυγος ήταν ο 

δράστης στο 59% των περιπτώσεων τον 

Μάιο 2020 και 47% τον Ιούνιο 2020, 

ακολουθεί με στατιστική διαφορά ο πρώην 

σύζυγος με 3% και για τους δύο μήνες 

αναφοράς, ο πρώην σύντροφός με σχεδόν 

4,5%, ο πατέρας με 4,3% και  το ανήλικό 

τέκνο της επιζήσασας με 7%. Τα κύρια 

αιτήματα που αποτυπώθηκαν στις κλήσεις 

και για τους δύο μήνες αναφοράς ήταν η 

νομική συμβουλευτική με ποσοστό 42% για τον Μάιο 2020 και 37% για τον Ιούνιο 2020 αντίστοιχα. Επιπλέον, η  

ψυχοκοινωνική υποστήριξη και για τους 

δύο μήνες αναφοράς αναζητήθηκε σε  

ποσοστό 36,5% από τις συνολικές κλήσεις 

των ωφελούμενων γυναικών. Μικρό 

ποσοστό από τα σύνολα (Μάιος 2020 και 

Ιούνιος 2020) αντιστοιχεί στα αιτήματα 

για δωρεάν νομική βοήθεια και ασφαλή 

διαμονή. Τα παραπάνω στατιστικά 

δεδομένα αναδεικνύουν για άλλη μία 

φορά ότι η ενδυνάμωση των γυναικών 

επιζησασών έμφυλης/ ενδοοικογενειακής 

βίας βασίζεται στην αρχή της λεπτομερούς ενημέρωσης τους για τα δικαιώματά τους, τις διαδικασίες καθώς και την 

έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης των ίδιων των γυναικών αλλά 

και των παιδιών τους.  

 

 

 
18 Μορφές Βίας : http://womensos.gr/morfes-vias/ 

http://womensos.gr/morfes-vias/
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Παρακάτω παραθέτουμε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από Ωφελούμενη την περίοδο αναφοράς προς την 

Ψυχολόγο της Γραμμής Υποστήριξης 15900   

 
“ Ευχαριστώ πολύ, με βοηθήσατε πολύ, μου ήταν εξαρχής πολύ δύσκολο να πάρω τηλέφωνο, αλλά και μόνο που 

μιλήσαμε με ηρεμήσατε, με ενημερώσατε και με καθησυχάσατε πολύ. Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας και για το 

έργο που επιτελείτε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια" 

 

Προτεραιότητες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. 

Στρατηγική στόχευση της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) αποτελεί 

η εφαρμογή των επιταγών που θέτει η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της 

βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Στο πλαίσιο αυτό, 

ενισχύονται οι επιτελικές λειτουργίες της ΓΓΟΠΙΦ και δίνεται έμφαση στη διατομεακή συνεργασία και στον συντονισμό 

συναρμόδιων κρατικών φορέων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε μέσα 

από συνέργειες και συντονισμένες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί συνολικά και ολιστικά το φαινόμενο της βίας κατά 

των γυναικών. Η συλλογή στατιστικών δεδομένων για την έμφυλη βία, η έρευνα και η μελέτη νέων μορφών βίας όπως 

το stalking (εξακολουθητική παρενόχληση), το cyber-bulling (βία στο διαδίκτυο) κ.α. αποτελούν προτεραιότητα της 

Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. το προσεχές διάστημα. Παράλληλα, η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού για την άρση 

των στερεοτύπων λόγω φύλου, τη βία κατά των γυναικών και τις δυνατότητες καταγγελίας και αναφοράς σε 

περιπτώσεις έμφυλης ή ενδοοικογενειακής βίας καθώς και η συνεχιζόμενη επιμόρφωση των επαγγελματιών που 

παρέχουν γενικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες στις γυναίκες επιζήσασες και τα παιδιά τους αποτελούν βασικούς 

άξονες της παρέμβασης της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. 

 

 
i Το παρόν ενημερωτικό δελτίο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της UNICEF, η οποία έλαβε 

χρηματοδότηση για το σκοπό αυτό από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ. 


