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Το παρόν ενημερωτικό δελτίο αποτελεί την τρίτη κατά σειρά αποτύπωση της γενικής εικόνας για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών του 
Δικτύου Υποστηρικτικών Δομών και της Γραμμής Υποστήριξης SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας 
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) σε συνθήκες πανδημίας 
COVID-19. Η κατάσταση που παρουσιάζεται εδώ βασίζεται στην ανάλυση στοιχείων από την βάση  δεδομένων  
που  τηρεί η ΕΕΤΑΑ1 (για την κατάσταση σε Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ) 
καθώς και σε δεδομένα από την 24/7 Γραμμή Υποστήριξης SOS 159002, και καλύπτει το τρίμηνο Νοέμβριος 
2020 - Ιανουάριος 2021).  

 Η βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, είναι μια από τις πιο σοβαρές 
μορφές παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω φύλου και ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η Σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης) προσφέρει ένα ιδιαίτερα λεπτομερές κείμενο νομικών 
δεσμεύσεων και προτύπων και αποτελεί μία πολύ σημαντική συνθήκη στον τομέα της πρόληψης και της 
καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Η Σύμβαση ορίζει τη βία κατά των γυναικών ως παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφή διάκρισης κατά των γυναικών με την έννοια ότι περιλαμβάνει όλες τις 
πράξεις βίας κατά των γυναικών με βάση το φύλο που έχουν ως αποτέλεσμα ή είναι πιθανό να οδηγήσουν σε 
σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων και των 
απειλών τέτοιων πράξεων, εξαναγκασμού ή αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε συμβαίνει σε δημόσια 
είτε σε ιδιωτική ζωή.  Η Σύμβαση καλύπτει την ενδοοικογενειακή βία που νοείται ως οι πράξεις σωματικής, 
σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας που συμβαίνουν εντός της οικογένειας ή της οικιακής εστίας 
μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων, είτε ο δράστης διαμένει στην κατοικία είτε είχε μοιραστεί την ίδια 
κατοικία με την επιζήσασα. Παράλληλα, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης επιβάλλει στα Συμβαλλόμενα 
Κράτη, που την έχουν υπογράψει και κυρώσει, την υποχρέωση να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια για την 
πρόληψη, διερεύνηση, τιμωρία και παροχή αποζημίωσης για πράξεις βίας που καλύπτονται από το πεδίο 
εφαρμογής της Σύμβασης που διαπράττονται από μη Κρατικούς φορείς. Η χώρα μας κύρωσε τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης με τον ν. 4531/2018 και η Σύμβαση έχει τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 
Φύλων, η θυματοποίηση των γυναικών και κοριτσιών, η 
επανειλημμένη βία και ο κίνδυνος γυναικοκτονιών είναι 
μερικές από τις σοβαρές συνέπειες της έμφυλης βίας. Ο 
αντίκτυπος της ενδοοικογενειακής βίας στα παιδιά επίσης 
αξιολογείται ως προς τις σωματικές και ψυχολογικές 
αλλαγές/επιπτώσεις  που προκαλεί και πάλι με τη συνιστώσα 
της πιθανής νοσηρότητας αλλά και θνησιμότητας τους. Η 
πανδημία COVID-19 συνεχίζει να επηρεάζει έντονα την υγεία 
και την ευημερία όλων των γυναικών στην Ελλάδα και κυρίως 
των κοινωνικά ευάλωτων γυναικών και κοριτσιών που έχουν 
περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η ψυχοκοινωνική 

 
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 επιζήσασες βίας 
και τα στελέχη τα οποία εργάζονται σε αυτές. 
2 Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ: http://womensos.gr/15900-24ori-tilefoniki-grammi/ 

http://womensos.gr/15900-24ori-tilefoniki-grammi/
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υποστήριξη, η εκπαίδευση, η εργασία, η υγειονομική περίθαλψη, ή νομική βοήθεια κτλ. Τα στελέχη του Δικτύου 
Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ γνωρίζουν ότι για αρκετές γυναίκες ο μεγαλύτερος φόβος κατά τη διάρκεια αυτής της 
πανδημίας δεν είναι μόνο ο νέος κορωνοϊός, αλλά και η αδυναμία να ξεφύγουν από τον βίαιο σύντροφο τους. 
Η ΓΓΔΟΠΙΦ καλεί όλες τις γυναίκες ανά την Ελλάδα που βιώνουν ή έχουν υποστεί έμφυλη βία ή και πολλαπλές 
διακρίσεις να σπάσουν τη σιωπή τους και να αναζητήσουν υποστήριξη για τις ίδιες και για τα παιδιά τους στην 
Γραμμή Υποστήριξης SOS 15900, σε 43 Συμβουλευτικά Κέντρα και σε 19 Ξενώνες Φιλοξενίας ανά την Ελλάδα.  

Η αποτύπωση των παρακάτω στοιχείων καλύπτει την χρονική περίοδο (Νοέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2021)  
όπου η Ελληνική Κυβέρνηση επανάφερε σταδιακά τα μέτρα 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. 

 
Υπουργοποίηση της Κας Συρεγγέλα και νέα ονομασία της  ΓΓΔΟΠΙΦ 
 
Στον κυβερνητικό ανασχηματισμό της 4ης Ιανουαρίου 2021, η Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων, κα Μαρία Συρεγγέλα ανέλαβε νέο χαρτοφυλάκιο σε επίπεδο Υφυπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια (ΦΕΚ 2/Α/5-1-2021). Στο 
πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, με το ΠΔ 3/2021 
μετονομάσθηκε σε Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και 
υπήχθη στις αρμοδιότητες της Υφυπουργού. Η απόφαση για τη μετονομασία της και της ένταξής της στις 
αρμοδιότητες του αναβαθμισμένου χαρτοφυλακίου, είχε ως στόχο την περαιτέρω ανάδειξη και 
προτεραιοποίηση τόσο των πολιτικών για την ισότητα των φύλων, όσο και των πολιτικών για την αντιμετώπιση 
του δημογραφικού προβλήματος και την ενίσχυση της οικογένειας, πολιτικών που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 
μεταξύ τους και αποτελούν αμφότερες οριζόντιες πολιτικές με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο. 
 
Πρωτοβουλίες και Δράσεις της ΓΓΔΟΠΙΦ κατά την περίοδο επαναφοράς των μέτρων περιορισμού λόγω της 
πανδημίας COVID-19 (Νοέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2021).  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις: 

• Με αφορμή την 25η  Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της 
Βίας  κατά των Γυναικών η ΓΓΔΟΠΙΦ σε συνεργασία με την UNICEF Ελλάδος 
δημοσίευσε την 1η Ετήσια Έκθεση για τη Βία κατά των γυναικών, αφιερωμένη 
στη μνήμη της Ελένης Τοπαλούδη3. Στην Έκθεση παρουσιάζεται το θεσμικό 
πλαίσιο σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της 
βίας κατά των γυναικών με ειδική αναφορά στο ν. 4531/2018 με τον οποίο 
κυρώθηκε η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Παράλληλα, παρατίθενται οι δράσεις της 
ΓΓΔΟΠΙΦ στην πρώτη περίοδο της πανδημίας Covid-19 καθώς και η αναλυτική 

 
3 Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (2020). 1η Ετήσια Έκθεση για τη Βία κατά των 
Γυναικών. Αθήνα 25η Νοεμβρίου,  Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών: https://www.isotita.gr/1%CE%B7-
%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CF%85%CE%BD/ 

https://www.isotita.gr/1%CE%B7-%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CF%85%CE%BD/
https://www.isotita.gr/1%CE%B7-%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CF%85%CE%BD/
https://www.isotita.gr/1%CE%B7-%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CF%85%CE%BD/
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παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων  από τη λειτουργία του Δικτύου 
Δομών και των δεικτών του Παρατηρητηρίου Ισότητας για τη βία κατά των 
γυναικών.  

• Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την 25η Νοεμβρίου συζήτησε 
διαδικτυακά με τα στελέχη του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ,  του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τα Αστυνομικά Τμήματα 
Ενδοοικογενειακής Βίας και άλλους φορείς στην ειδική εκδήλωση επ’ 
αφορμή της 25ης Νοέμβρη4. 

• Την 25η  Νοεμβρίου η ΓΓΔΟΠΙΦ σε συνεργασία με επώνυμους ηθοποιούς 
δημιούργησε και πρόβαλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βίντεο σποτ 
«Ζήτα βοήθεια, γίνε η δύναμή σου»5. 

• Η ΓΓΔΟΠΙΦ τον Νοέμβριο 2020 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην διαδικτυακή 
συνάντηση μεταξύ υπουργών Ισότητας της ΕΕ, η οποία διοργανώθηκε από 
την Γερμανική Προεδρία, όπου παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές που 
εφαρμόστηκαν σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας σε συνθήκες καραντίνας.  

• Η Γενική Γραμματέας συμμετείχε σε διαδικτυακή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου για την Ισότητα των 
Φύλων,  «Διαβούλευση επί των στόχων και των δράσεων του νέου Εθνικού Σχεδίου για την Ισότητα των 
Φύλων 2021-2025.   

• Τον  Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Διοίκησης Έργου για τη Σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, όπου συζητήθηκαν θέματα που άπτονται 
της Σύμβασης και τέθηκαν οι βάσεις για τη συνεργασία των εμπλεκομένων μερών καθώς και το νέο 
χρονοδιάγραμμα για την αξιολόγηση της χώρας. 

• Συμμετοχή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΓΓΔΟΠΙΦ στην 
εκδήλωση του ΕΚΔΔΑ με θέμα: «Η βία κατά των 
γυναικών: Πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης 
στην εποχή της πανδημίας» που έγινε ανήμερα της 
25ης Νοεμβρίου. 

• Η ΓΓΔΟΠΙΦ σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ 
προχώρησε στην τροποποίηση των προγραμμάτων 
απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για την 
εργασιακή επανένταξη γυναικών επιζησασών 
έμφυλης/ ενδοοικογενειακής βίας6. 

• Συνάντηση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κα Συρεγγέλα με τη χρυσή Ολυμπιονίκη 
της Ιστιοπλοΐας, Σοφία Μπεκατώρου, για το Δίκτυο Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ και για τον σχεδιασμό δράσεων 
που στόχο έχουν την ενδυνάμωση των γυναικών ώστε να σπάσει ο κύκλος της βίας και της σιωπής.  

 
4 Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Διαδικτυακή συζήτηση | Παγκόσμια Ημέρα 
για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: https://www.youtube.com/watch?v=kDzCvGpqeNM&feature=emb_logo 
5 Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. 25η Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα για την 
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών: https://www.youtube.com/watch?v=_cI6EYw674g 
6Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.  Εργασιακή επανένταξη γυναικών θυμάτων 
έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας με τη συνεργασία ΟΑΕΔ: https://www.liberal.gr/news/ergasiaki-epanentaxi-gunaikon-thumaton-
emfulis-kai-endooikogeneiakis-bias-me-ti-sunergasia-oaed-ggopif/343726 

https://www.youtube.com/watch?v=kDzCvGpqeNM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_cI6EYw674g
https://www.liberal.gr/news/ergasiaki-epanentaxi-gunaikon-thumaton-emfulis-kai-endooikogeneiakis-bias-me-ti-sunergasia-oaed-ggopif/343726
https://www.liberal.gr/news/ergasiaki-epanentaxi-gunaikon-thumaton-emfulis-kai-endooikogeneiakis-bias-me-ti-sunergasia-oaed-ggopif/343726
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• Τον Ιανουάριο 2021 έγινε η επανέναρξη λειτουργίας της Εθνικής Ομάδας Εργασίας για την αντιμετώπιση 
της έμφυλης βίας στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό κατόπιν συνεργασίας της ΓΓΔΟΠΙΦ με 
την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 
 
 
Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Έργα για την Πρόληψη και Ανταπόκριση της Βίας κατά των Γυναικών 
και Κοριτσιών στον Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Πληθυσμό  
 

• Στο πλαίσιο του έργου ΕMPOWER “Ενδυνάμωση 
επαγγελματιών και προσφυγικών κοινοτήτων για τον εντοπισμό, την 
αντιμετώπιση και την αποτροπή της σεξουαλικής και έμφυλης βίας 
στην Ελλάδα” η ΓΓΔΟΠΙΦ εξέδωσε ενημερωτικό φυλλάδιο στα 
Αραβικά, Φαρσί, Κιρμαντζί, Πουντζάμπι, Νταρί, Ουρντού, Γαλλικά και 
Αγγλικά για τις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες σχετικά με τις 
μορφές έμφυλης βίας, τις ενέργειες στις οποίες μπορούν να προβούν 
οι επιζήσασες και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες 
ώστε να λάβουν υποστήριξη7.  

• Εκδόθηκε τo «Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης για την Αναγνώριση, 
Διαχείριση και Πρόληψη της Έμφυλης Βίας» του Έργου EMPOWER, για επαγγελματίες «πρώτης γραμμής» 
που εργάζονται σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας αλλά και στο στεγαστικό πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ. 

• To Ιανουάριο του 2021 στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) υπεβλήθη η τελική έκθεση αναφοράς για την 
ολοκλήρωση του έργου SURVIVOR: ‘’Ενίσχυση υπηρεσιών για 
γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες επιζήσασες έμφυλης 
βίας’’  που υλοποιήθηκε από την ΓΓΔΟΠΙΦ  με τη χρηματοδότηση του 
DG Justice, και με εταίρους το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας 
(ΚΕΘΙ), το Κέντρο Γυναικείων Ερευνών και Μελετών 
‘’Διοτίμα’’  (Συντονιστής Εταίρος) και την Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης 
(International Rescue Committee). Τα βασικά αποτελέσματα του έργου 
ήταν η παροχή πολιτισμικά προσαρμοσμένων υπηρεσιών του Δικτύου Δομών και της Υποστηρικτικής 
Γραμμής SOS 15900. Η ενίσχυση της   προσβασιμότητα  για τις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες σε 
εξιδεικευμένες υπηρεσίες έμφυλης βίας. Επιπλέον,  η βελτίωση των γνώσεων, πρακτικών και δεξιοτήτων 
των επαγγελματιών της πρώτης γραμμής στην πρόληψη και ανταπόκριση της βίας κατά των γυναικών, 
καθώς και η ενίσχυση της προσβασιμότητας των ευρωπαϊκών κρατών (Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και 
Βουλγαρία) σε βέλτιστες πρακτικές και η παραγωγή σχετικού υλικού.  

 

 

 

 
7 Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Πρόγραμμα EmpowerΕυαισθητοποίηση και 
ενδυνάμωση της προσφυγικής κοινότητας σχετικά με την σεξουαλική και έμφυλη βία: https://empowerref.gr/wp4-el/ 

https://empowerref.gr/wp4-el/
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Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)  

Το ΚΕΘΙ αφιέρωσε τον μήνα Νοέμβριο 2020 στον αγώνα ενάντια στην 
έμφυλη βία8. Οι διαρκείς δράσεις του εντάθηκαν, πλησιάζοντας την 25η του 
μηνός, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών. 
Ειδικότερα, το Σάββατο 23 Νοεμβρίου τα Στελέχη των 14 Συμβουλευτικών 
Κέντρων του ΚΕΘΙ, μαζί με ένστολους αστυνομικούς πραγματοποίησαν 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Βρέθηκαν στα 
κεντρικότερα σημεία των δεκατεσσάρων πόλεων, συζήτησαν με τον κόσμο, 
ενώ διένειμαν και έντυπο ενημερωτικό υλικό. Είναι η πρώτη φορά που 
πραγματοποιείται τέτοια δράση σε πανελλαδικό επίπεδο, με τη συνεργασία 

της ΓΓΔΟΠΙΦ, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα στελέχη 
των Συμβουλευτικών Κέντρων επίσης συμμετείχαν σε ενημερωτικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, 
ενώ το σύνολο των δράσεων τους προβλήθηκε από πολλά ενημερωτικά sites. 

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω οι Δράσεις του Δικτύου Υποστηρικτικών Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ ανά την 
Ελλάδα με αφορμή την 25 Νοεμβρίου 2020 -Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών: 

• Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από το 
Συμβουλευτικό Κέντρο της Άρτας, το Γραφείο Αντιμετώπισης 
Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας και τη 
Γραμματεία Γυναικών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας μέσω 
δηλώσεων, οι οποίες προβλήθηκαν την 25ή Νοεμβρίου  στο διαδικτυακό 
κανάλι του Δήμου Αρταίων ARTA WebTV και στον τοπικό τηλεοπτικό 
σταθμό ΑrtTv. 

• Το Δημαρχείο Βέροιας φωταγωγήθηκε με πορτοκαλή χρώμα τις 
μέρες Τρίτη και Τετάρτη 24-25/11/2020, χρώμα που καθιέρωσε διεθνώς 

ο ΟΗΕ για να συμβολίζει  τον αγώνα ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών 9.  

• Τηλεοπτική συνέντευξη συμβούλου από το Συμβουλευτικό Κέντρο Ζακύνθου στο IONIAN CHANNEL, με θέμα 
την «Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών»10.  

• Η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΠΕΠΙΣ Κρήτης), σε συνδιοργάνωση με 
το Δήμο Ηρακλείου και την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Ηρακλείου (Δ.ΕΠ.ΙΣ. Ηρακλείου), υλοποίησαν την 
26ή Νοεμβρίου την 1η Διαδικτυακή Ημερίδα, με θέμα «Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών: Εμπειρικά 
Δεδομένα και Πρακτικές Παρέμβασης», στα πλαίσια των 16 ημερών δράσης της Περιφέρειας Κρήτης για την 
εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών «Βάφουμε τον Κόσμο Πορτοκαλί. Ενώνουμε Δυνάμεις-Τερματίζουμε 
τη Βία»11. 

 
8 Εκδηλώσεις ΚΕΘΙ στα πλαίσια της 25ης Νοεμβρίου: https://www.kethi.gr/nea/ekdiloseis-kethi-sta-plaisia-tis-25is-noembrioy-0 
9 Συμβουλευτικό Κέντρο Βέροιας, 2020. Φωτίστηκε πορτοκαλί το Δημαρχείο Βέροιας: https://www.inveria.gr/2020/11/fotistike-
portokali-to-dimarxeio-verias.html 
10 Συμβουλευτικό Κέντρο Ζακύνθου, 2020.  IONIAN CHANNEL: https://ioniantv.gr/xamili-ptisi-25-11-2020/ 
11Συμβουλευτικό Κέντρο Ηράκλειου, 2020. 1η Διαδικτυακή Ημερίδα, με θέμα «Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών:  
https://www.crete.gov.gr/press-releases/1i-diadiktyaki-imerida-tis-perifereias-kritis-perifereiaki-epitropi-isotitas-ton-fylon-kritis-se-
syndiorganosi-me-to-dimo-irakleioy-dimotiki-epitropi-isotitas-irakleioy-exaleipsi-tis-vias-kata-ton-gyn/ 

https://www.kethi.gr/nea/ekdiloseis-kethi-sta-plaisia-tis-25is-noembrioy-0
https://www.inveria.gr/2020/11/fotistike-portokali-to-dimarxeio-verias.html
https://www.inveria.gr/2020/11/fotistike-portokali-to-dimarxeio-verias.html
https://ioniantv.gr/xamili-ptisi-25-11-2020/
https://www.crete.gov.gr/press-releases/1i-diadiktyaki-imerida-tis-perifereias-kritis-perifereiaki-epitropi-isotitas-ton-fylon-kritis-se-syndiorganosi-me-to-dimo-irakleioy-dimotiki-epitropi-isotitas-irakleioy-exaleipsi-tis-vias-kata-ton-gyn/
https://www.crete.gov.gr/press-releases/1i-diadiktyaki-imerida-tis-perifereias-kritis-perifereiaki-epitropi-isotitas-ton-fylon-kritis-se-syndiorganosi-me-to-dimo-irakleioy-dimotiki-epitropi-isotitas-irakleioy-exaleipsi-tis-vias-kata-ton-gyn/


Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο #3: Πολιτικές και Δράσεις της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.  
για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών σε  
Συνθήκες Επαναφοράς των Μέτρων Περιορισμού της Πανδημίας COVID-19. 
Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων από το Δίκτυο Δομών και της Γραμμής  
SOS 15900 της ΓΓΔΟΠΙΦ  Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2020 & Ιανουάριος 2021 

 

6 
 

• Επώνυμα πρόσωπα της τηλεόρασης συμμετείχαν στην καμπάνια 
ευαισθητοποίησης “StandByHer” του Συμβουλευτικού Κέντρου 
Γυναικών του Δήμου Καβάλας12. 

• Εν όψει της παγκόσμιας ημέρας το Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας και 
η ΜΚΟ Action Team πραγματοποίησε καμπάνια ευαισθητοποίησης 
μέσω φωτογράφησης επώνυμων γυναικών σε ρόλο κακοποιημένης 
γυναίκας13.  

• Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου της Κεφαλονιάς συμμετείχαν σε τοπικές ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές εκπομπές και διαδικτυακές συζητήσεις παρουσιάζοντας το έργο του Συμβουλευτικού 
Κέντρου14.  

• Ο δήμος Κοζάνης την 25ή Νοεμβρίου έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για την γυναικεία κακοποίηση σε 
συνεργασία με την Ελένη Πέτα και το τραγούδι «Κουρασμένες γυναίκες»15 

• Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Κομοτηνής, προκειμένου να στείλει το μήνυμα της στις γυναίκες 
και σε όλους τους δημότες και ταυτοχρόνως να ενημερώσει για τις δομές του Δήμου Κομοτηνής, 
δημιούργησε ένα βίντεο με την αφιλοκερδή συμμετοχή μαχόμενων δημοσιογράφων της πόλης16. 

• Το Συμβουλευτικό Κέντρο Μυτιλήνης την 25ή Νοεμβρίου πραγματοποίησε ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης του κοινού στον εξωτερικό χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης.   

• Με αφορμή την 25ή Νοεμβρίου το  Συμβουλευτικό Κέντρο Τρικάλων σε συνεργασία με την διοίκηση του 
Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων έβαψαν ένα λεωφορείο όπου για το επόμενο εξάμηνο θα έχει το γνωστό πλέον 
σύνθημα «Δεν είσαι η Μόνη, Δεν είσαι Μόνη».,17 

• Ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο τιμά την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της 
Βίας κατά των Γυναικών και μέσω του youtube δημιουργεί και προβάλει το βίντεο ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης "Σπάσε την Σιωπή σου"18. 

• Παρουσίαση του Οδηγού για την Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Βιβλίου ο «Κόσμος Από την Αρχή»19 που 
οργανώθηκε από την UNICEF και το ΚΕΘΙ με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 εκπαιδευτικών. 

 

 

 

 
12 Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας, 2020. Δράση ευαισθητοποίησης για τη βία κατά των γυναικών: 
https://www.youtube.com/watch?v=Oy65rQg3r1g&feature=emb_logo 
13 Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας, 2020. Δράση ευαισθητοποίησης για τη βία κατά των γυναικών: 
Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Μην κάνεις ότι δεν βλέπεις.:  
14 Συμβουλευτικό Κέντρο Κεφαλονιάς, 2020.  Δράση ευαισθητοποίησης για τη βία κατά των γυναικών: 
http://www.kefallonia.gov.gr/pages/posts/25i-noemvrioy-pagkosmia-imera-exaleipsis-tis-vias-kata-ton-gynaikon-4941.php 
15 Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Κομοτηνής, 2020. Το τραγούδι της Ελένης Πέτα «Κουρασμένες γυναίκες»: 
https://www.youtube.com/watch?v=PwR7Chbmtzo&feature=emb_logo 
16 Συμβουλευτικό Κέντρο Κομοτηνής, 2020.  “Είμαστε Δίπλα σου , Είμαστε Μαζί”. 
https://www.youtube.com/watch?v=941OL8lOYXU&feature=emb_logo 
17 Δημος Τρικκαίων, 2020.  Εκστρατεία και με το Αστικό ΚΤΕΛ ενάντια στη βία κατά γυναικών: 
https://www.larisacitynews.gr/2020/11/blog-post_771.html 
18 Δήμος Χίου,2020 . Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: 
https://www.youtube.com/watch?v=aiha2eYVUq8&feature=emb_logo 
19 ΚΕΘΙ,2020. «Ο κόσμος από την αρχή» https://www.kethi.gr/ekdoseis/o-kosmos-apo-tin-arhi 

https://www.youtube.com/watch?v=Oy65rQg3r1g&feature=emb_logo
http://www.kefallonia.gov.gr/pages/posts/25i-noemvrioy-pagkosmia-imera-exaleipsis-tis-vias-kata-ton-gynaikon-4941.php
https://www.youtube.com/watch?v=PwR7Chbmtzo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=941OL8lOYXU&feature=emb_logo
https://www.larisacitynews.gr/2020/11/blog-post_771.html
https://www.youtube.com/watch?v=aiha2eYVUq8&feature=emb_logo
https://www.kethi.gr/ekdoseis/o-kosmos-apo-tin-arhi
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Συμβουλευτικά Κέντρα (ανάλυση δεδομένων καλύπτοντας το τρίμηνο Νοέμβριος- 2020 - Ιανουάριος  2021) 

Είναι ενδεικτικό ότι την περίοδο αναφοράς, υποστηρίχθηκαν από τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου της 
ΓΓΔΟΠΙΦ ανά την Ελλάδα συνολικά 1,189 
γυναίκες επιζήσασες βίας και πολλαπλών 
διακρίσεων που έλαβαν συμβουλευτική και 
τρίτα πρόσωπα που έλαβαν κυρίως 

χρήσιμη ενημέρωση (π.χ η μητέρα, ενήλικη κόρη της επιζήσασας κ.τ.λ.).  Η 
έμφυλη βία κατά των γυναικών και για τους τρεις μήνες αναφοράς 
υπερισχύει σε καταγραφές με ποσοστό 91% συγκριτικά με τα περιστατικά 
των πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες20 σε ποσοστό  
9%21. Κατά την περίοδο αναφοράς, βασική πηγή ενημέρωσης των 
εξυπηρετούμενων γυναικών και τρίτων προσώπων για τις εξειδικευμένες 
υπηρεσίες των Συμβουλευτικών Κέντρων του Δικτύου ήταν σε ποσοστό 29% 
άλλος φορέας, σε ποσοστό 24% η Γραμμή Υποστήριξης  SOS 15900, ενώ το 
12% ενημερώθηκε από το διαδίκτυο, το 10% ενημερώθηκε από 
φιλικό/γνωστό πρόσωπο και το 5% ενημερώθηκε από άλλη 
εξυπηρετούμενη. Με ίδιο και πολύ μικρότερο ποσοστό από τα σύνολα 1% 
ενημερώθηκε αντίστοιχα από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον τύπο και 
τα έντυπα, ενώ το 10% δεν έδωσε αυτά τα στοιχεία. Πίνακας 1: 
Εξυπηρετούμενες γυναίκες στα Συμβουλευτικά Κέντρα ανά την 
επικράτεια (1.11.2020-31.01.2021) Αναλυτικά, και για τους τρεις μήνες 
αναφοράς το 40,9% εξ αυτών (εξυπηρετούμενες γυναίκες και τρίτα 
πρόσωπα) εξυπηρετήθηκαν στην Αθήνα (8 Συμβουλευτικά Κέντρα22), την 

Θεσσαλονίκη με ποσοστό 
7%, την Κρήτη με ποσοστό 
το 5%, την Καβάλα και την 
Πάτρα με σχεδόν ίδια 
ποσοστά 4%,  ενώ το 
39.4% εξυπηρετήθηκε από τα υπόλοιπα Συμβουλευτικά 
Κέντρα τους Δικτύου23. Γράφημα 1: Είδος βίας που 
καταγγέλλεται από εξυπηρετούμενες γυναίκες (1.11.2020-
31.01.2021) Το επικρατέστερο είδος έμφυλης βίας και για τους 
τρεις μήνες αναφοράς είναι η ενδοοικογενειακή βία με 83% 
από το σύνολο των καταγεγραμμένων μορφών βίας κατά των 
γυναικών, ενώ ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά 2% η 
σεξουαλική παρενόχληση και περίπου 1% περιστατικά που 

 
20 Σημείωση: Γυναίκες πρόσφυγες, μετανάστριες, γυναίκες ΑμεΑ, τοξικοεξαρτημένες, μακροχρόνια άνεργες, μονογονείς κ.α..  
21 Σημείωση: οι μοναδικές περιπτώσεις (εξυπηρετούμενες) στα Συμβουλευτικά Κέντρα μπορεί να αναφέρουν ταυτόχρονα 
περιστατικό/-α έμφυλης βίας και περιστατικό διάκρισης/-ων).   
22 Σημείωση: ΣΚ Αθήνας (Νίκης), ΣΚ Αθήνας (Πολύκεντρο), ΣΚ Πειραιά, ΣΚ Δ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ΣΚ Δ. Περιστερίου, ΣΚ Δ. 
Φυλής, ΣΚ Δ. Χαλανδρίου, ΣΚ Σταθμού Ελευσίνας.  
23 Σημείωση: 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. 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ - Χρονική περίοδος: 

01-11-2020 έως 31-01-2021
Βίας

Πολλαπλών 

Διακρίσεων
Σύνολα

Έντυπα υποδοχής 1,082 107 1,189

Πόλη Σύνολο Ποσοστό

Αττική 486 40,9%

Θεσσαλονίκη 80 7%

Κρήτη 59 5%

Καβάλα 54 4,5%

Πάτρα 50 4%

Λάρισα 29 2,4%

Τρίπολη 22 1,8%

Σέρρες 13 1%

Λαμία 23 1,9%

Κέρκυρα 26 2%

Χίο 25 2%

Μυτιλήνη 9 0,75%

Βέροια 21 1,7%

Καλαμάτα 21 1,7%

Ιωάννινα 15 1,3%

Αλεξανδρούπολη 24 2%

Κομοτηνή 24 2%

Άλλο 208 17,5%

Σύνολα 1189 100%
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αφορούν  βιασμό. Γράφημα 2: Σχέση 
επιζήσασας-δράστη όπως αυτή δηλώνεται 
από τις εξυπηρετούμενες γυναίκες 
(1.11.2020-31.01.2021).Τα στατιστικά 
δεδομένα αναδεικνύουν και τους τρεις μήνες 
αναφοράς ότι η σχέση επιζήσασας – δράστη 
είναι κυρίως συζυγική , κατά 53% , καθώς και  
συντροφική σε ποσοστό περίπου 14%, ενώ 
περίπου το 11% αφορά μέλος της οικογένειας. 
Γράφημα 3: Ηλικιακές ομάδες 
εξυπηρετούμενων γυναικών (1.11.2020-
31.01.2021.) Αναφορικά με τις ηλικιακές 
ομάδες των γυναικών και των τρίτων 

προσώπων που έλαβαν υποστηρικτικές 
υπηρεσίες στα Συμβουλευτικά Κέντρα του 
Δικτύου την περίοδο αναφοράς,  το 29% είναι 
γυναίκες ηλικίας μεταξύ 36-45, με σχεδόν ίδιο 
ποσοστό 18,5 % να αφορά τις ηλικιακές ομάδες 
μεταξύ 46-55 χρονών και 26-35 χρονών, σε 
ποσοστό 9% είναι γυναίκες  άνω των 60 ετών και 
το 5 % από τα σύνολα αφορά γυναίκες μεταξύ 
56-60 χρονών.  Σημαντική αναφορά αποτελούν 
σε ποσοστό 7% από το σύνολο τα νεαρά κορίτσια 
κάτω των 25 ετών, ενώ το 13% εκ του συνόλου 
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. Γράφημα 4: Επίπεδο εκπαίδευσης εξυπηρετούμενων γυναικών (1.11.2020-
31.01.2021). Ενδεικτικά, κατά την 
περίοδο αναφοράς το μεγαλύτερο 
ποσοστό  των εξυπηρετούμενων έχουν 
ολοκληρώσει σε ποσοστό 20%  την 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 15%  
την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, το 
14% εκ του συνόλου την μεταλυκειακή 
εκπαίδευση, σε ποσοστό 10% την 
υποχρεωτική εκπαίδευση. 
Ακολουθούν με ίδιο ποσοστό 6% οι 
εξυπηρετούμενες με τεχνολογική 
εκπαίδευση και το δημοτικό,  ενώ το 
4% έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές 
σπουδές.Τέλος το 25% δεν 
αποκάλυψε τα στοιχεία αυτά.   
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Γράφημα 5: Κατάσταση απασχόλησης εξυπηρετούμενων γυναικών (1.11.2020-31.01.2021). Σχετικά με την 
κατάσταση απασχόλησης των εξυπηρετούμενων και για τους 
τρεις μήνες αναφοράς το 43% ήταν άνεργες και το 34% 
εργαζόμενες γυναίκες, ενώ περίπου το  6% είναι 
συνταξιούχες και σχεδόν το 14% δεν αποκάλυψε αυτά τα 
στοιχεία. Εκ των γυναικών που αναζήτησαν βοήθεια κατά την 
περίοδο αναφοράς, το 75% ανέφεραν ότι έχουν Ελληνική 
υπηκοότητα, το 8% είναι γυναίκες πρόσφυγες, το 2% 
γυναίκες μετανάστριες οι οποίες ζουν στην Ελλάδα ενώ το 
15% εκ του συνόλου δεν αποκάλυψε τα στοιχεία αυτά. 
Γράφημα 6: Αιτήματα από εξυπηρετούμενες γυναίκες 
(1.11.2020-31.01.2021). Για τις γυναίκες επιζήσασες βίας και 
πολλαπλών διακρίσεων καθώς και τα τρίτα πρόσωπα  που 
αναζήτησαν εξειδικευμένη υποστήριξη και χρήσιμη 
ενημέρωση από τα στελέχη των Συμβουλευτικών Κέντρων 

του Δικτύου ανά την Ελλάδα την περίοδο αναφοράς το 54% έλαβε  κυρίως ψυχολογική (27%) και νομική στήριξη 
(27%). Σημαντική αναφορά αποτελεί 
και η ενδυνάμωση των γυναικών με την 
παροχή χρήσιμης πληροφόρησης με 
ποσοστό 17% από το σύνολο των 
αιτημάτων. Ακολουθεί η κοινωνική 
στήριξη των εξυπηρετούμενων σε 
ποσοστό 14%, καθώς και αιτήματα που 
αφορούν την φιλοξενία των γυναικών 
σε ποσοστό 6% από το σύνολο. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο στο οποίο 
παρέχονται οι υπηρεσίες διερμηνείας 
σε συνεργασία της UNICEF με το ΚΕΘΙ 
βάση των προτεραιοτήτων που έχει 
θέσει η ΓΓΔΟΠΙΦ, με στόχο την αύξηση 
της προσβασιμότητας σε γυναίκες 
πρόσφυγες και μετανάστριες επίζησασες έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων στις Δομές του Δικτύου της 
ΓΓΔΟΠΙΦ, κατά την περίοδο αναφοράς υποστηρίχθηκαν συνολικά μέσω της διερμηνείας 38 γυναίκες σε 7 
Συμβουλευτικά Κέντρα και 11 Ξενώνες Φιλοξενίας ανά την Ελλάδα. Οι κύριες ομιλούμενες γλώσσες των 
εξυπηρετούμενων γυναικών ήταν  τα Γαλλικά, Αραβικά, Φαρσί, Κουρδικά Κιρμαντζί και Σορανί, Λινγκάλα, 
Ουρντού, Νταρί και Αλβανικά. Ενδεικτικά, και τους τρεις μήνες αναφοράς πραγματοποιήθηκαν 81 συνεδρίες με 
την βοήθεια της διερμηνείας (συνολικά σε Συμβουλευτικά Κέντρα και  Ξενώνες Φιλοξενίας) κυρίως μέσω 
τηλεφώνου/Skype (49 συνεδρίες) και λιγότερες με την φυσική παρουσία (32 συνεδρίες) των διερμηνέων και 
των γυναικών. Η συντριπτική πλειονότητα των συνεδριών για την περίοδο αναφοράς αφορούσε την 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γυναικών σε ποσοστό 78%, το 11%  αφορούσαν νομική συμβουλευτική, ενώ με 
σχεδόν ίδιο ποσοστό 4.5% αντίστοιχα οι συνεδρίες αφορούσαν την παραπομπή των γυναικών μέσω της 
διερμηνείας για ιατρικούς λόγους και ενημέρωση.  
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Ξενώνες Φιλοξενίας (ανάλυση δεδομένων που καλύπτουν το τρίμηνο Νοέμβριος 2020 - Ιανουάριος  2021) 

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ24 στους Ξενώνες φιλοξενούνται 
γυναίκες επιζήσασες έμφυλης/ενδοοικογενειακής βίας και πολλαπλών διακρίσεων, όπως γυναίκες άνεργες, 
γυναίκες μονογονείς, γυναίκες Ρομά, πρόσφυγες και μετανάστριες, γυναίκες με αναπηρίες κ.α. Σχετικά με τα 
παιδιά, τα κορίτσια έως 18 ετών και αγόρια έως 12 ετών μπορούν να φιλοξενηθούν μαζί με τις μητέρες τους.  

Γράφημα 1: Φιλοξενούμενες 
γυναίκες και παιδιά (1.11.2020-
31.01.2021).  Αναλυτικότερα, την 
περίοδο αναφοράς στους Ξενώνες 
του Δικτύου φιλοξενούνταν 191 
άτομα: 93 γυναίκες και 98 παιδιά, 
καλύπτοντας περίπου το 45.5% της 
συνολικής χωρητικότητάς των 
Ξενώνων Φιλοξενίας25  . Εκ του 
συνόλου των φιλοξενούμενων 
γυναικών και των παιδιών οι 40 είναι 
γυναίκες πρόσφυγες και τα 54 παιδιά 
πρόσφυγες. Επιπλέον, με βάση την 

ημερομηνία εισόδου στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα έγιναν συνολικά 31 νέες εισαγωγές για φιλοξενία,  ενώ 
συνολικά 29 γυναίκες και παιδιά εκ των φιλοξενουμένων την ίδια 
περίοδο αποχώρησαν προς δικό τους ασφαλή προορισμό. Πίνακας 
1: Φιλοξενούμενες γυναίκες και παιδιά ανά την επικράτεια 
(1.11.2020-31.01.2021) Οι ξενώνες φιλοξενίας με την μεγαλύτερη 
πληρότητα από το σύνολο (γυναίκες και παιδιά) φαίνεται να είναι 
κυρίως στην Αττική με ποσοστό 28.3% (ΞΕ Δ. Αθηναίων, ΞΕ Δ. 
Κορδελιού-Ευόσμου, ΞΕ Δ. Πειραιώς, ΞΕ ΕΚΚΑ Ιλίου), την Πάτρα, τα 
Ιωάννινα και την Λάρισα με σχεδόν ίδιο ποσοστό 10%, το Αγρίνιο με 
8%, την Τρίπολη και τα Χανιά με ίδιο ποσοστό 6%. Το 22% εκ του 
συνόλου των γυναικών και παιδιών φιλοξενήθηκαν (ή 
φιλοξενούνται) στους υπόλοιπους Ξενώνες του Δικτύου Δομών της 
ΓΓΔΟΠΙΦ26. Επιπλέον, εκ του συνόλου των φιλοξενούμενων στην 
Αττική το ποσοστό των γυναικών και παιδιών προσφύγων είναι 
39.4% και με ίδιο ποσοστό 13% σε Θεσσαλονίκη και  Πάτρα.  

 

 
24 Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, 2020. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΩΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ : https://womensos.gr/wp-content/uploads/Kanonismos_Shelters.pdf 
25 Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Χωρητικότητα Ξενώνων σε 20 Δομές, 
περίπου 420 θέσεων ασφαλούς στέγασης για τις γυναίκες και τα ανήλικα παιδιά τους 
26 Σημείωση:  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. 

Πόλη Σύνολο Ποσοστό Σύνολο Ποσοστό

Αττική 54 28,30% 37 39,40%

Πάτρα 20 10,50% 12 13%

Ιωάννινα 18 9,40% 12 13%

Λάρισα 18 9,40% 6 6,40%

Αγρίνιο 16 8% 3 3,20%

Τρίπολη 12 6% 5 5,30%

Χανιά 11 6% 0 0%

Μυτιλήνη 7 3,60% 6 6,40%

Βόλο 7 3,60% 4 4,20%

Θεσσαλονίκη 10 5,20% 4 4,20%

Λαμία 5 2,60% 5 5,30%

Άλλο 13 7% 0 0%

Σύνολο 191 100,00% 94 100,00%

Φιλοξενούμενες 

Γυναίκες και Παιδιά

Φιλοξενούμενοι 

Πρόσφυγες, 

Γυναίκες και Παιδιά

https://womensos.gr/wp-content/uploads/Kanonismos_Shelters.pdf
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Γράφημα 2: Ηλικιακές ομάδες φιλοξενούμενων παιδιών (1.11.2020-31.01.2021) Για τα παιδιά που 

φιλοξενήθηκαν την περίοδο αναφοράς στο 

σύνολο 49 είναι κορίτσια και 49 αγόρια, ενώ η 

ηλικιακή τους ομάδα αφορά κυρίως σε ποσοστό 

33% τα παιδιά προσχολική ηλικίας, ακολουθούν 

με σχεδόν ίδιο ποσοστό παιδιά της νηπιακής 

ηλικία με ποσοστό 24%  και της σχολικής ηλικίας 

28%, ενώ το 11% εκ του συνόλου των παιδιών 

είναι της βρεφικής ηλικίας. Οι μητέρες των 

παιδιών που φιλοξενούνται στους Ξενώνες του 

Δικτύου Δομών της ΓΓΔΟΠΟΙΦ 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 γράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο, να κλειστούν κάποια 

ραντεβού με ιατρικές υπηρεσίες και να γίνουν 

ανάλογες παραπομπές σε εξειδικευμένα κέντρα 

για τα παιδιά. Γράφημα 3: Ηλικιακές ομάδες 

φιλοξενούμενων γυναικών (1.11.2020-

31.01.2021) Αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες 

των γυναικών φιλοξενουμένων την περίοδο 

αναφοράς, περίπου με ίδιο ποσοστό 29% εκ του 

συνόλου είναι γυναίκες ηλικίας μεταξύ 26-35 

και μεταξύ 36-45 ετών. Ακολουθούν με ποσοστό 

23% τα νεαρά κορίτσια εώς 25 ετών, με 10% η 

ηλικιακή ομάδα 46-55 ετών. Το 6 % αφορά 

γυναίκες άνω των 60 ετών, ενώ το 3% γυναίκες 

μεταξύ 56-60 ετών. Γράφημα 4: Επίπεδο 

εκπαίδευσης φιλοξενούμενων γυναικών 

(1.11.2020-31.01.2021). Ενδεικτικά, κατά 

την περίοδο αναφοράς το μεγαλύτερο 

ποσοστό εκ του συνόλου των 

φιλοξενούμενων φαίνεται να έχουν 

ολοκληρώσει το δημοτικό κατά 20% και 

την υποχρεωτική εκπαίδευση κατά 16%. 

Ακολουθούν με ποσοστό 18%  οι 

φιλοξενούμενες που έχουν ολοκληρώσει 

την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 

14% έχει ολοκληρώσει την 
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πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Με μικρότερο ποσοστό της τάξης του 5% εμφανίζονται οι φιλοξενούμενες που 

έχουν μεταλυκειακή εκπαίδευση, και 3% τεχνολογική εκπαίδευση. Τέλος το 10% είναι αναλφάβητες και το 12% 

δεν έδωσε αυτά τα στοιχεία. Γράφημα 5 : Κατάσταση απασχόλησης 

φιλοξενούμενων γυναικών (1.11.2020-31.01.2021). Σχετικά με την 

κατάσταση απασχόλησης των φιλοξενούμενων γυναικών για την 

περίοδο αναφοράς σε μεγαλύτερο ποσοστό 81% ανέφεραν ότι είναι 

άνεργες, ενώ σε ποσοστό 11% εργαζόμενες και το  2% είναι 

συνταξιούχες. Οι φιλοξενούμενες γυναίκες μπορούν να λάβουν 

εργασιακή συμβουλευτική στους Ξενώνες Φιλοξενίας αλλά και να 

παραπεμφθούν σε ανάλογους φορείς. Γράφημα 6: Είδος βίας που 

καταγγέλλεται από φιλοξενούμενες γυναίκες (1.11.2020-31.01.2021). 

Το επικρατέστερο 

είδος βίας και για τους 

τρεις μήνες αναφοράς 

και στους Ξενώνες 

φιλοξενίας είναι η ενδοοικογενειακή βία με ποσοστό 77% από 

το σύνολο των καταγεγραμμένων μορφών βίας. Ακολουθούν 

με μειωμένο ποσοστό 10% περιστατικά βιασμών, η σεξουαλική 

παρενόχληση  με 4% και με ποσοστό 3% το trafficking. 

Γράφημα 7: Σχέση φιλοξενούμενης-δράστη (1.11.2020-

31.01.2021). Τα στατιστικά δεδομένα αναδεικνύουν και στους 

Ξενώνες Φιλοξενίας για την περίοδο αναφοράς ότι η σχέση 

φιλοξενούμενης-δράστη είναι κυρίως συζυγική (νυν/πρώην) 

κατά 56%, καθώς και συντροφική (νυν/πρώην) σε ποσοστό 

23%, ενώ το 6% εκ του συνόλου των γυναικών 

φιλοξενούμενων κατήγγειλαν ότι ο δράστης 

είναι μέλος της οικογένειας. Γράφημα 8: 

Αιτήματα από γυναίκες φιλοξενούμενες 

(1.11.2020-31.01.2021). 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, η οποία 

αναζητήθηκε σε ποσοστό 29%. Ακολουθεί με 



Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο #3: Πολιτικές και Δράσεις της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.  
για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών σε  
Συνθήκες Επαναφοράς των Μέτρων Περιορισμού της Πανδημίας COVID-19. 
Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων από το Δίκτυο Δομών και της Γραμμής  
SOS 15900 της ΓΓΔΟΠΙΦ  Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2020 & Ιανουάριος 2021 

 

13 
 

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 κατά 7%, με 

ίδιο ποσοστό 6% η  νομική βοήθεια και η 

χρήσιμη πληροφόρηση και ενημέρωση 

των γυναικών. Αναφορικά με τα 

προσωρινά καταλύματα ασφαλούς 

διαμονής που σύστησε εκτάκτως η 

ΓΓΔΟΠΙΦ τον Απρίλιο 2020 ανά την 

Ελλάδα, για την προσωρινή φιλοξενία 

γυναικών επιζησασών ενδοοικογενειακής 

βίας και των παιδιών τους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την φιλοξενία τους στους Ξενώνες του 

Δικτύου και τους τρεις μήνες αναφοράς συνολικά φιλοξενήθηκαν 13 γυναίκες και 8 παιδιά. Εκ των γυναικών οι 

7 είναι γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες και 6 Ελληνίδες. Από το σύνολο των εισαγωγών που 

πραγματοποιήθηκαν την περίοδο αναφοράς oι 5 γυναίκες και τα παιδιά τους  τοποθετήθηκαν σε Ξενώνα των 

Δομών του Δικτύου και οι 8 αποχώρησαν προς δικό τους ασφαλή προορισμό συνεχίζοντας παράλληλα την  

επικοινωνία και υποστήριξή τους με τα στελέχη των Συμβουλευτικών Κέντρων. Κατά το χρόνο αναφοράς 

εκδίδονταν και βεβαιώσεις μετακίνησης για τις εξυπηρετούμενες γυναίκες των Συμβουλευτικών Κέντρων που 

είχαν ανάγκη να μετακινηθούν σε Ξενώνα. 

Γραμμή Υποστήριξης SOS 15900 (ανάλυση δεδομένων που καλύπτει το τρίμηνο Νοέμβριος- 2020 - Ιανουάριος  
2021). 

Η Γραμμή Υποστήριξης 15900 είναι μια υπηρεσία εθνικής εμβέλειας που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες 
επιζώσες  βίας ή σε τρίτα πρόσωπα να επικοινωνήσουν άμεσα µε ένα κρατικό φορέα αντιμετώπισης της 
έµφυλης βίας. Τη γραμμή στελεχώνουν ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι που παρέχουν άμεση βοήθεια σε έκτακτα 
και επείγοντα περιστατικά βίας σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας µέσω της διεύθυνσης : sos15900@isotita.gr. Σύμφωνα με τα στοιχεία η πλειοψηφία 
των ατόμων που επικοινωνούν με τα στελέχη της Γραμμής μέσω email είναι γυναίκες ωφελούμενες. 
Συγκεκριμένα, την περίοδο αναφοράς η Γραμμή έλαβε συνολικά 214 email,  εκ των οποίων τα περισσότερα 
αφορούσαν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες ανταπόκρισης όπως ψυχολογική και νομική 
υποστήριξη και ασφαλής φιλοξενία γυναικών και των παιδιών τους.  

mailto:sos15900@isotita.gr


Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο #3: Πολιτικές και Δράσεις της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.  
για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών σε  
Συνθήκες Επαναφοράς των Μέτρων Περιορισμού της Πανδημίας COVID-19. 
Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων από το Δίκτυο Δομών και της Γραμμής  
SOS 15900 της ΓΓΔΟΠΙΦ  Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2020 & Ιανουάριος 2021 

 

14 
 

Γράφημα 1: Είδος κλήσης (1.11.2020-31.01.2021) 
Αναλυτικά, την περίοδο αναφοράς καταγράφηκαν συνολικά 
1.990 κλήσεις,  εκ των οποίων οι 1.603 αφορούσαν 
«περιστατικά βίας» και οι 387 «χρήσιμη ενημέρωση»27. Από 
το σύνολο των κλήσεων που καταγράφηκαν από την Γραμμή 
SOS 15900 που αφορούσαν περιστατικά βίας το 71% ήταν 
ωφελούμενες και το 29% τρίτα πρόσωπα. Γράφημα 2: 
Πρόσωπο που καλεί (1.11.2020-31.01.2021) Τα τρίτα 
πρόσωπα που κάλεσαν την Γραμμή Υποστήριξης 15900 και 
τους τρεις μήνες αναφοράς,  είναι σε ποσοστό 23% ο 
γείτονας, ακολουθεί ο φίλος/-η με ποσοστό 22%, ο 
αδελφός/-ή με 12%, ο γονέας με ποσοστό 11% καθώς και το 

τέκνο της επιζήσασας σε ποσοστό 8% από τα 
σύνολα. Από το σύνολο των κλήσεων που 
καταγράφηκαν για τις ωφελούμενες την περίοδο 
αναφοράς, το  87% των γυναικών κάλεσαν για 1η 
φορά την Γραμμή Υποστήριξης 15900, το 10% 
κάλεσε για 2ή φορά, ενώ το 3% εκ του συνόλου 
των ωφελούμενων κάλεσαν για 3ή και ή 4η φορά. 
Οι ωφελούμενες  που κάλεσαν για πρώτη φορά 
και για τους τρεις μήνες αναφοράς  
πληροφορήθηκαν για αυτήν κυρίως από το 
διαδίκτυο κατά 10%, από την τηλεόραση κατά 
9%, με ίδιο ποσοστό 6% από άλλο φορέα και από 
γνωστό τους πρόσωπο, ενώ μεγάλο ποσοστό της 
τάξεως του 69% δεν αποκάλυψε την 
συγκεκριμένη πληροφορία κατά την διάρκεια της κλήσης. Χάρτης 1: Περιφέρειες από τις οποίες προέρχονται 

οι κλήσεις των ωφελούμενων γυναικών 
(1.11.2020-31.01.2021) Οι Περιφέρειες ανά την 
Ελλάδα όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες 
κλήσεις από τις ωφελούμενες και για τους τρεις 
μήνες αναφοράς ήταν  η Αττική σε ποσοστό 42% 
καθώς και η Κεντρική Μακεδονία σε ποσοστό 
12%, ενώ οι υπόλοιπες κλήσεις κατανέμονται 
σχεδόν με ίδια ποσότητα στις υπόλοιπες 
Περιφέρειες ανά την Ελλάδα. Επιπλέον, το 
ποσοστό των ωφελούμενων γυναικών που δεν 
θέλησαν να αποκαλύψουν την περιοχή από την 
οποία καλούν ήταν 16%. Το ποσοστό των 
ωφελούμενων γυναικών που κάλεσαν την 
Γραμμή Υποστήριξης 15900 για 1η φορά και 
ανέφεραν Ελληνική υπηκοότητα και για τους 
τρεις μήνες αναφοράς  ήταν 92%,  ενώ το 7% 
ανέφεραν ότι είναι μετανάστριες και το 1% από 

 
27 Σημείωση: Οι μη σχετικές κλήσεις, όπως φάρσες, κ.λπ. δεν αναλύονται σε αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο  
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τα σύνολά των κλήσεων είναι γυναίκες 
πρόσφυγες και οι οποίες ζουν στην Ελλάδα. 
Γράφημα 3: Ηλικιακές ομάδες ωφελούμενων 
γυναικών (1.11.2020-31.01.2021) Σχετικά με την 
ηλικιακή ομάδα των ωφελούμενων την περίοδο  
αναφοράς, παρατηρείται ότι γυναίκες μεταξύ 
40-54 χρονών αποτελούν το μεγαλύτερο 
ποσοστό 30% από το σύνολο των κλήσεων που 
αφορούν περιστατικά βίας. Ακολουθεί η 
ηλικιακή ομάδα μεταξύ 25-39 χρονών με 22%, το 
9% αφορά γυναίκες μεταξύ 55-64 ετών, το 5% 
είναι γυναίκες  >65 ετών και  νεαρά κορίτσια έως 
24 ετών, ενώ το 29% από τα σύνολα των 
ωφελούμενων δεν αποκάλυψαν στοιχεία που 
αφορούν την ηλικία τους.  Γράφημα 4: 
Εργασιακή κατάσταση ωφελούμενων γυναικών (1.11.2020-31.01.2021) Αναφορικά με την εργασιακή 

κατάσταση των ωφελούμενων γυναικών που κάλεσαν την 
Γραμμή Υποστήριξής 15900 την περίοδο αναφοράς το 28% 
δήλωσε ότι εργάζεται, το 20% ανέφερε ότι είναι άνεργες, το 
11% ανενεργή και το 38% δεν αποκάλυψε αυτά τα στοιχεία. 
Σχετικά με την εκπαιδευτική κατάσταση των ωφελούμενων, 
οι περισσότερες γυναίκες σε ποσοστό 78% δεν έδωσαν αυτά 
τα στοιχεία,  το 11% εκ του συνόλου δήλωσε ότι είναι 
πτυχιούχες  ΑΕΙ/ΤΕΙ και το 4% ανέφερε ότι έχει ολοκληρώσει 
την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να 
εξηγηθεί από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της κλήσης οι 
ωφελούμενες είναι συναισθηματικά φορτισμένες και η 
έμφαση από τις συμβούλους της Γραμμής δίνεται κυρίως 

στην 
υποστήριξη και την ενημέρωση τους. Γράφημα 5: Είδος βίας που 
καταγγέλλεται από τις ωφελούμενες γυναίκες (1.11.2020-
31.01.2021) Επιπλέον,  η ενδοοικογενειακή βία συνεχίζει να 
αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξεως 87% από όλα τα είδη 
βίας που καταγράφηκαν στην Γραμμή Υποστήριξης 15900 και τους 
τρεις μήνες αναφοράς. Οι κύριες μορφές βίας στα πλαίσια της 
ενδοοικογενειακής βίας ήταν 33% η ψυχολογική βία, 30% λεκτική 
βία , 28% περιστατικά σωματικής βίας, 6% οικονομική βία και 2,5% 
και η συντροφική/συζυγική σεξουαλική βία κατά των γυναικών . Από 
το σύνολο των γυναικών που κατήγγειλαν ενδοοικογενειακή βία την 
περίοδο αναφοράς το 59% δήλωσε ότι έχει παιδιά, το 20% ότι δεν 
έχει και το 21% εκ του συνόλου των γυναικών  δεν θέλησε να κάνει 
αναφορά σε αυτό. Επίσης εκ του συνόλου των ευάλωτων 
ωφελούμενων γυναικών το 1% δήλωσε ότι είναι έγκυες, με ίδιο 
ποσοστό 1% μονογονεϊκή με ανήλικο παιδί (κάτω των 16 ετών) 
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καθώς και γυναίκες με αναπηρία, ενώ το 10% 
ανέφερε ότι έχει χρόνια προβλήματα υγείας. 
Γράφημα 6: Σχέση επιζήσασας-δράστη όπως 
αυτή καταγράφηκε στις κλήσεις των 
ωφελούμενων γυναικών (1.11.2020-
31.01.2021). Αναφορικά με τη σχέση 
επιζήσασας-δράστη την περίοδο αναφοράς 
για τις ωφελούμενες  που κάλεσαν την 
γραμμή και ανέφεραν περιστατικό βίας, ο 
σύζυγος ήταν ο δράστης στο 50% των 
περιπτώσεων. Ακολουθεί με στατιστική 
διαφορά ο σύντροφος με ποσοστό 10%, ο 
πρώην σύντροφός και  πρώην σύζυγός με ίδιο 
ποσοστό  4,5%, ενώ ο πατέρας, ο αδερφός, το 
τέκνο, άλλο μέλος της οικογένειας και κάποιο 

τρίτο γνωστό πρόσωπο κατανέμονται  με ίδιο σχεδόν ποσοστό 4%. Γράφημα 7: Αιτήματα από ωφελούμενες 
γυναίκες (1.11.2020-31.01.2021). Τα κύρια 
αιτήματα των κλήσεων για τις 
ωφελούμενες και για τους τρεις μήνες 
αναφοράς ήταν η ψυχοκοινωνική τους 
στήριξη από το εξειδικευμένο προσωπικό 
της Γραμμής Υποστήριξης 15900 και η 
οποία αναζητήθηκε σε ποσοστό 41%, 
ακολουθεί η νομική συμβουλευτική με 
ποσοστό 39%, ενώ σημαντικός αριθμός 
αντιστοιχεί και στα αιτήματα νομικής 
βοήθειας και φιλοξενίας των γυναικών και 
των ανήλικών παιδιών τους.  Τα παραπάνω 
στοιχεία αναδεικνύουν για ακόμη μια 
φορά ότι η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί 
ένα διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο 
έμφυλης βίας, μια κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά με διαρκώς αυξανόμενα περιστατικά, χωρίς να κάνει 
διακρίσεις σε κοινωνικές τάξεις, μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο. Η ΓΓΔΟΠΙΦ καλεί τόσο τις γυναίκες όσο 
και τρίτα πρόσωπα να μη σιωπούν, να μη διστάζουν να καταγγέλλουν τις βίαιες συμπεριφορές που είτε 
υφίστανται, είτε πέφτουν στην αντίληψη τους. 

Παρακάτω παραθέτουμε ηλεκτρονικό μήνυμα από Ωφελούμενη την περίοδο αναφοράς προς την Ψυχολόγο 
της Γραμμής Υποστήριξης SOS 15900   

 

"Σας ευχαριστώ πολύ για τις χρήσιμές πληροφορίες που μου δώσατε.. Δεν περίμενα ποτέ να 
ζητήσω βοήθεια από συμβουλευτικό κέντρο αλλά ποτέ δεν ξέρεις.. Καλή χρονιά να έχετε..Εάν 
προκύψει κάτι θα σας πω" 
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Προτεραιότητες της ΓΓΔΟΠΙΦ  

Η ΓΓΔΟΠΙΦ εργάζεται συστηματικά στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση του ΣτΕ 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης) ενσωματώνοντας νέες δράσεις και πρωτοβουλίες στο υπό διαμόρφωση νέο Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025. Οι κύριοι άξονες των παρεμβάσεων μας έγκειται στην 
αναβάθμιση των επιτελικών λειτουργιών της ΓΓΔΟΠΙΦ, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών του Δικτύου 
Δομών προς τις ωφελούμενες γυναίκες, στον διυπουργικό συντονισμό αλλά και στη συνεργασία με τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους διεθνείς οργανισμούς, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση 
επιμορφωτικών δράσεων για τη βία κατά των γυναικών προς στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην 
υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης καθώς και ανάλυσης στατιστικών στοιχείων για την 
έμφυλη βία.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


