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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους κατέστησαν δυνατή τη συγγραφή της εν λόγω έκθεσης. 

Πρώτα απ’ όλα, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στους συνεντευξιαζόμενους για 

το απίστευτο σθένος που έδειξαν συμμετέχοντας στις συνεντεύξεις. Επιπλέον, αποστέλλουμε τις 

θερμές μας ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες στις ομάδες εστίασης που αφιέρωσαν χρόνο 

για να προσφέρουν την πολύτιμη γνώμη τους σχετικά με ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Τους 

εμπειρογνώμονες πρώτης γραμμής από διάφορους οργανισμούς, όπως η Γενική Γραμματεία 

Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ), τον Συνήγορο 

του Πολίτη, το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «Διοτίμα» , το Κέντρο Ευρωπαϊκού και 

Συνταγματικού Δικαίου: Ίδρυμα Τσάτσου, την Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και 

Ψυχοθεραπείας (Ε.Ε.Σ.ΣΚ.Ψ.Ο.), το φιλανθρωπικό σωματείο Κάριτας Ελλάς, το Ελληνικό 

Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ομάδας και Οικογένειας, την ΜΚΟ Κέντρο 

Ερευνών Ρίζες, την Πρωτοβουλία Συμμαχία των Φύλων (G-All), τις Ενωμένες Κοινωνίες των 

Βαλκανίων, την Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Ηρακλείου, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, το Καταφύγιο Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου και Χανίων, την Ελληνική Αστυνομία 

(Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης), την Τοπική Μονάδα Υγείας Ηρακλείου και τον Πανελλήνιο 

Σύλλογο Ψυχολόγων που υποστήριξαν αυτήν την προσπάθεια. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, 

πολύτιμο κομμάτι των πληροφοριών αποτελούν τα στατιστικά στοιχεία που παρασχέθηκαν από το 

Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής 

Αστυνομίας. 
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1. Πληροφορίες Οργανισμών 

 

 1.1 Σημείο Ευρωπαϊκής Γνώσης  
 
Το Σημείο Ευρωπαϊκής Γνώσης ή European Knowledge Spot (εφεξής EKS) είναι ένας ανεξάρτητος, 

κοινωνικός μη κυβερνητικός ,μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα στην Αθήνα. Ιδρύθηκε τον 

Μάρτιο του 2019 και δραστηριοποιείται κυρίως σε θέματα που αφορούν διακρίσεις, ανθρώπινα 

δικαιώματα, κοινωνική οικολογία και δωρεάν, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση για όλους. Οι 

δραστηριότητες περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων που αφορούν ανάπτυξη ικανοτήτων, κατάρτιση, εκπαίδευση και 

ευαισθητοποίηση.  

Επιπλέον, η EKS διεξάγει ερευνητικές και προωθητικές δραστηριότητες με στόχο την 

ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, την ενθάρρυνση της μηδενικής ανοχής επί 

αυτών και την διασφάλιση ίσων ευκαιριών αλλά και ίσης μεταχείρισης για όλους, χωρίς διακρίσεις.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο οργανισμός στοχεύει να δώσει μια απτή έκφραση στην ΕΕ και την εθνική 

πολιτική για τις ίσες ευκαιρίες γυναικών και ανδρών και να ενθαρρύνει τη συζήτηση και τον ανοιχτό 

διάλογο σχετικά με την πρόοδο που πρέπει να επιτευχθεί και τις πολιτικές που πρέπει να 

αναπτυχθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση μεταχείριση μεταξύ γυναικών και ανδρών, τόσο 

στη νομοθεσία όσο και στην πράξη.  

 

 1.2 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων του Νομού Ηρακλείου 
 
Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων του Νομού Ηρακλείου (Σύνδεσμος ) είναι μια Μη 

Κερδοσκοπική Οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 2001 και ανήκει στις Εθελοντικές Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Ηρακλείου, Κρήτη, Ελλάδα. Ο Σύνδεσμος       

συμμετέχει ενεργά στην προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, 

ενώ ασχολείται επίσης με την ευαισθητοποίηση και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

 
 Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η κύρια αποστολή του είναι να προωθεί, να εφαρμόζει και να επιβλέπει 

την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (Σύμβαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, 

2011), σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κύρια δραστηριότητα της οργάνωσης είναι να 

παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας και ενδοσυντροφικής βίας. 



 
 

7 

 
  

Συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα,  
Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής  

                                                                             Ένωσης (2014-2020) 

Πρόσφατα, πιστοποιήθηκε για τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες σύμφωνα με το πρωτόκολλο ISO 

9001:2008.  

 
Λειτουργεί την 24ωρη γραμμή βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης, το Καταφύγιο για γυναίκες που 

πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας, το Κέντρο Συμβουλευτικής και τη Μονάδα Αστέγων για 

την παροχή πλήθους κοινωνικών υπηρεσιών για τα άτομα που είναι θύματα της οικονομικής κρίσης.  

 
Ο Σύνδεσμος δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:  

• Στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και την προώθηση της ισότητας των φύλων 

οποιασδήποτε εθνικότητας στον δήμο Ηρακλείου και στην περιφέρεια της Κρήτης. Δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στις μετανάστριες και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις επίσημες 

κοινότητες μεταναστών (Αλβανική, Ρωσική, Καθολική, Μουσουλμανική και οποιαδήποτε άλλη 

εθνικότητα).  

• Στη λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου για τις γυναίκες με στόχο την επιστημονική παροχή 

υπηρεσιών (ψυχολογική υποστήριξη, νομικές συμβουλές, επανένταξη κακοποιημένων 

γυναικών στην αγορά εργασίας, κ.λπ.). Στην παροχή συμβουλευτικών και κοινωνικών 

υπηρεσιών σε παιδιά και γυναίκες σε κίνδυνο. Επικεντρώνεται στην υποστήριξη των 

μεταναστριών που ζουν μόνιμα στην Κρήτη.  

• Στην παροχή βοήθειας μέσω Ξενώνα και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για 

κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά.  

• Στην λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής SOS για την αναφορά περιστατικών ενδοοικογενειακής 

βίας και για υποστήριξη (καθημερινή λειτουργία).  

• Σε δράσεις διάδοσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των κακοποιημένων γυναικών, είτε 

σε ιδιωτικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο (εργασία κ.λπ.).  

• Στην καθοδήγηση γυναικών για επανένταξή τους στην αγορά εργασίας (γυναίκες θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας) και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών.  

• Στη στήριξη ομάδων αυτοβοήθειας γυναικών στο Ηράκλειο Κρήτης και ευρύτερα στην 

Περιφέρεια Κρήτης.  

• Στην προστασία των εγκαταλελειμμένων παιδιών ηλικίας 0-6 ετών.  

• Στην προώθηση των Ανάδοχων Οικογενειών στην κοινωνία, στην ευαισθητοποίηση του κοινού, 

στην εκπαίδευση στελεχών.  

• Στην υλοποίηση δράσεων προστιθέμενης αξίας στις μετανάστριες της περιοχής. Στην 

κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα των μεταναστριών που είναι θύματα 
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ενδοοικογενειακής βίας. Ο Σύνδεσμος       κινητοποιεί τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς και 

τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας προκειμένου να επικεντρωθούν και αυτοί στην 

ενδοοικογενειακή βία που στρέφεται κατά των μεταναστριών. 

• Στην παροχή υπηρεσιών σε αστέγους και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα φτώχειας.  

 
Η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζει ο Σύνδεσμος  είναι η κινητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων 

(αστικών και αγροτικών) κατά της βίας, η υιοθέτηση και η καθιέρωση ενός πνεύματος συνεργασίας 

μεταξύ των ενδιαφερομένων,  με την ενεργή εμπλοκή διαφορετικών υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει 

αυξημένη αποτελεσματικότητα έναντι του φαινομένου της έμφυλης βίας σε τοπικό επίπεδο. Ο 

Σύνδεσμος έχει διαπιστώσει ότι  το επίπεδο συνεργασίας βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ειδικά 

όταν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία διαφορετικών φορέων.  

 
Μια άλλη πρόκληση σχετίζεται με τον σχεδιασμό και εισαγωγή προγράμματος διαχείρισης ανδρών 
θυτών - δραστών ενδοοικογενειακής βίας αποτελώντας το πρώτο οργανωμένο πρόγραμμα στην 
Ελλάδα.  
 
 
 

Επισκόπηση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα 

 
2.1 Η τρέχουσα εικόνα 

 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΕ, τα οποία προέρχονται από την Έκθεση του 2017 για τον 

δείκτη ισότητας των φύλων που μετρά τη σύνθετη έννοια της ισότητας των φύλων, η βαθμολογία 

της Ελλάδας στον τομέα της βίας είναι 27,4 παρόμοια με τον μέσο όρο 27,5 της ΕΕ, ενώ στην Έκθεση 

του 2020 για τον δείκτη ισότητας των φύλων σημείωσε βαθμολογία 52,2 και κατατάχθηκε 

τελευταία μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η κατάταξή της είναι η ίδια με αυτή του 2010. Ταυτόχρονα, το 

25% των γυναικών έχουν υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική βία τουλάχιστον μία φορά από την 

ηλικία των 15 ετών. Στην ΕΕ των 28 κρατών μελών, ο μέσος όρος είναι 33%. Το 21% των γυναικών 

που έχουν υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική βία από οποιονδήποτε δράστη τους τελευταίους 12 

μήνες δεν το έχουν πει σε κανέναν. Αυτό το ποσοστό είναι 8 φορές υψηλότερο από τον μέσο όρο 

13% της ΕΕ.  

Σε κοινωνικό επίπεδο, η βία κατά των γυναικών κοστίζει στην Ελλάδα περίπου 5 δισεκατομμύρια 

ευρώ ετησίως λόγω απώλειας οικονομικής παραγωγής, χρήσης υπηρεσιών και προσωπικών 
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                                                                             Ένωσης (2014-2020) 

δαπανών1. Επιπλέον, συλλέγονται στατιστικά στοιχεία από το Παρατηρητήριο της Ισότητας των 

Φύλων, έναν μηχανισμό που δημιουργήθηκε στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και 

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων  (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.), το οποίο έχει την ευθύνη 

συντονισμού της συλλογής δεδομένων για όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από τη Σύμβαση 

της Κωνσταντινούπολης2.  

Το Παρατηρητήριο στοχεύει στη στήριξη της Δημόσιας Διοίκησης και των Τοπικών Αρχών για τον 

σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση πολιτικών σχετικά με την ισότητα των φύλων, με τη 

βοήθεια αναλυτικών στοιχείων βάσει φύλου σε θέματα ισότητας.  

Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζονται  στοιχεία από την αστυνομία και το σύστημα δικαιοσύνης 

που τηρεί το Ελληνικό Παρατηρητήριο3. 

Στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας για την ενδοοικογενειακή βία 

Δείκτες που 
έχουμε στη 

διάθεσή μας 

Έτος Δείκτες EIGE 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 1016 2017 

Ετήσιος 
αριθμός 
γυναικών 
θυμάτων 
ενδοοικογενε
ιακής βίας 

  1630 1818 2302 2321 2696 3196 Δείκτης 1: Ετήσιος 
αριθμός γυναικών 
θυμάτων βίας από  
σύντροφο (ηλικίας 
18 ετών και άνω), 
βία ασκούμενη από 
άνδρες (ηλικίας 18 
ετών και άνω) 

Αριθμός 
αναφερόμεν
ων 
αδικημάτων 
που 
σχετίζονται  
με 
ενδοοικογενε
ιακή βία 

1303 2005 2455 2896 3512 3572 3839 3134 Δείκτης 2: Αριθμός 
αναφερόμενων 
αδικημάτων που 
σχετίζονται με βία 
από συντρόφους 
κατά γυναικών 
(ηλικίας 18 ετών και 
άνω) που 
διαπράχθηκαν από 
άνδρες (ηλικίας 18 
ετών και άνω) 

Αριθμός 
ανδρών 
δραστών 
ενδοοικογενε

- -  
1620 

 
1886 

2351 
(3%) 

2428 
(2,9%) 

2891 
(3%) 

2395 
(2,5%) 

Δείκτης 3: Αριθμός 
ανδρών (ηλικίας 18 
ετών και άνω) 
δραστών βίας κατά 

 
1 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (2014), Εκτιμώντας το κόστος της έμφυλης βίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Όλα τα 

δεδομένα ανακτήθηκαν από μια έρευνα που συμπεριέλαβε όλες τις χώρες της ΕΕ και την οποία διενήργησε ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) το 2012 βάσει συνεντεύξεων με 42.000 γυναίκες στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Από τότε, δεν έχει διεξαχθεί άλλη έρευνα σε επίπεδο ΕΕ για την εμφυλη βία. Μέχρι την ολοκλήρωση της επόμενης έρευνας, 
τα αποτελέσματα δεν μπορούν να ενημερωθούν. 
2 Επικυρώθηκε στην Ελλάδα με τον νόμο 4531/2018 (ΕΕ Α 62/5-4-2018) 
3 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, Παρατηρητήριο -Ηλεκτρ. Δελτίο-αρ.-23- έμφυλη βία (2020), ανακτήθηκε από 
http://www.isotita.gr/en/observatory-e-bulletin-no-23-gender-based-violence) 
 

http://www.isotita.gr/en/observatory-e-bulletin-no-23-gender-based-violence
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ιακής βίας 
(ποσοστό 
ανδρικού 
πληθυσμού 
που είναι 
δράστες) 

των γυναικών 
συντρόφων τους 
(και ποσοστό του 
ανδρικού 
πληθυσμού που 
είναι δράστες) 

Καμία 
καταγραφή 
για το είδος 
βίας μέχρι το 
2018 

- - - - - - - - Δείκτης 4: Ετήσιος 
αριθμός γυναικών 
(ηλικίας 18 ετών και 
άνω) θυμάτων 
ψυχολογικής βίας 
από τους άνδρες 
συντρόφους τους 
(ηλικίας 18 ετών και 
άνω) 

Καμία 
καταγραφή 
για το είδος 
βίας μέχρι το 
2018 

- - - - - - - - Δείκτης 5: Ετήσιος 
αριθμός γυναικών 
(ηλικίας 18 ετών και 
άνω) θυμάτων 
ψυχολογικής βίας 
από τους άνδρες 
συντρόφους  τους 
(ηλικίας 18 ετών και 
άνω) 

Γυναίκες 
θύματα 
σεξουαλικής 
κακοποίησης 
(337 PC) 

- - - - 191 259 263 224 Δείκτης 6: Ετήσιος 
αριθμός γυναικών 
(ηλικίας 18 ετών και 
άνω) θυμάτων 
σεξουαλικής βίας 
από τους άνδρες 
συντρόφους  τους 
(ηλικίας 18 ετών και 
άνω) 

Καμία 
καταγραφή 
για το είδος 
βίας μέχρι το 
2018 

- - - - - - - - Δείκτης 7: Ετήσιος 
αριθμός γυναικών 
(ηλικίας 18 ετών και 
άνω) θυμάτων 
οικονομικής βίας 
από τους άνδρες 
συντρόφους  τους 
(ηλικίας 18 ετών και 
άνω) 

Ετήσιος 
αριθμός 
γυναικών 
θυμάτων που 
ανέφεραν 
βιασμό 

264 220 245 216 182 163 205 223 Δείκτης 8: Ετήσιος 
αριθμός γυναικών 
θυμάτων (ηλικίας 
18 ετών και άνω) 
που ανέφεραν 
βιασμό ο οποίος 
διαπράχθηκε από 
άνδρες (ηλικίας 18 
ετών και άνω) 

Γυναίκες 
θύματα 
διεθνούς 
ανθρωποκτον
ίας (299PC) 
σε 
συνδυασμό 
με τη 

 
11 

 
12 

 
6 

 
13 

12 
(44,4%) 

11 
(36,7%) 

13 
(50%) 

7 
(30,4%) 

Δείκτης 9: Γυναίκες 
(18 ετών και άνω) 
θύματα 
ανθρωποκτονίας 
από τους άνδρες 
συντρόφους τους 
(18 ετών και άνω) 
ως ποσοστό των 
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νομοθεσία 
περί 
ενδοοικογενε
ιακής βίας 

γυναικών θυμάτων 
ανθρωποκτονίας 
(ηλικίας 18 ετών και 
άνω) 

 

Στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης  

 
Για τη συλλογή των στοιχείων από τα Δικαστήρια, το Παρατηρητήριο της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. 

απευθύνθηκε στα 63 Πρωτοδικεία της χώρας, μέσω του Ανώτατου Δικαστηρίου. Όλα τα δικαστήρια 

ανταποκρίθηκαν. Ωστόσο, ορισμένα από τα Πρωτοδικεία δεν διέθεταν όλα τα απαιτούμενα 

δεδομένα. 

 
Δείκτες που 

καταγράφηκαν 
από τον τομέα της 

δικαιοσύνης 

2016 2017 2018 Αντιστοίχιση με 

δείκτες του EIGE 

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

Ετήσιος αριθμός 
έκδοσης ενταλμάτων 
σύλληψης (σύμφωνα 
με το άρθρο 18 του 
Νόμου 3500/2006 
Διαθέσιμα στοιχεία 
από 16 εκ των 63 
Πρωτοδικείων 
(25,4%) 

17 2 45 2 33 3 Δείκτης 10: Ετήσιος 
αριθμός εντολών 
προστασίας που 
εφαρμόζονται και 
εκδίδονται σε 
περιστατικά 
ενδοοικογενειακής 
βίας από συντρόφους 
κατά γυναικών ανά 
τύπο δικαστηρίου 

Ετήσιος αριθμός 
διώξεων κατά 
ανδρών (ηλικίας 18 
ετών και άνω) για 
διάπραξη 
εγκλήματος κατά 
ενός μέλους της 
οικογένειάς τους 
(Άρθρα 6,7,8,9 του 
Νόμου 3500/2006) 

2890 463 3628 688 4082 697 Δείκτης 11: Αριθμός 
ανδρών (ηλικίας 18 
ετών και άνω) που 
διώκονται για βία 
ανδρών συντρόφων 
κατά γυναικών 

Ετήσιος αριθμός 
καταδικαστικών 
αποφάσεων 
εναντίον ανδρών 
(ηλικίας 18 ετών και 
άνω) για διάπραξη 
εγκλήματος κατά 
ενός μέλους της 
οικογένειάς τους 

634 49 797 58 785 66 Δείκτης 12: Αριθμός 
ανδρών (ηλικίας 18 
ετών και άνω) που 
διώκονται για βία 
συντρόφου κατά 
γυναικών 
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(Άρθρα 6,7,8,9 του 
Νόμου 3500/2006) 
Διαθέσιμα στοιχεία 
από 57 εκ των 63 
Πρωτοδικείων 
(90,5%) 

Ετήσιος αριθμός 
ανδρών (ηλικίας 18 
ετών και άνω) που 
εκτίουν ποινή 
φυλάκισης για 
διάπραξη 
εγκλήματος εναντίον 
μέλους της 
οικογένειάς τους 
 (Άρθρα 6,7,8,9 του 
Νόμου 3500/2006) 
Διαθέσιμα στοιχεία 
από 14  εκ των 63 
Πρωτοδικείων 
(22,2%) 

22 0 14 0 11 0 Δείκτης 13: Ετήσιος 
αριθμός ανδρών 
(ηλικίας 18 ετών και 
άνω) που διώκονται 
για βία συντρόφων 
κατά γυναικών που 
εκτίουν ποινή 
φυλάκισης ή ποινή 
που περιλαμβάνει 
κάποιας μορφής 
στέρησης της 
ελευθερίας 

Ετήσιος αριθμός 
περιστατικών που 
έχουν υποβληθεί σε 
διαδικασίες ποινικής 
διαμεσολάβησης 
(Άρθρο 11 του 
Νόμου 3500/2006) 
Διαθέσιμα στοιχεία 
από 56 εκ των 63 
Πρωτοδικείων 
(88,9%) 

493 60 589 100 529 94 Ο συγκεκριμένος 
δείκτης προέκυψε 
μετά από εισήγηση 
της Γενικής 
Γραμματείας 
Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και δεν 
αντιστοιχεί στους 
προτεινόμενους 
Δείκτες του EIGE 

 
Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω δεν αντιστοιχούν πλήρως με τους 

προτεινόμενους δείκτες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), καθώς δεν 

καταγράφουν το φύλο και την ηλικία του θύματος, όπως επίσης και τη σχέση μεταξύ του θύματος 

και του δράστη. Ωστόσο, αποτελούν μια σημαντική αποτύπωση του φαινομένου της 

ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα. 

Τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη βία κατά των γυναικών συλλέγονται από τη Γενική 

Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων βάσει αιτημάτων 

στο Δίκτυο Συμβουλευτικών Κέντρων και στην γραμμή υποστήριξης 15900 που λειτουργεί σε εθνικό 

επίπεδο. Συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο 2012 έως τον Νοέμβριο του 2018, 25.079 γυναίκες 

απευθύνθηκαν αυτοπροσώπως και μέσω τρίτων στα 41 Συμβουλευτικά Κέντρα όλης της χώρας. 

22.183 περιστατικά αφορούσαν βία. Την ίδια περίοδο, 1.352 γυναίκες θύματα βίας φιλοξενήθηκαν 

στα 21 Καταφύγια. Από όλες τις γυναίκες που απευθύνθηκαν στα Συμβουλευτικά Κέντρα κατά την 
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περίοδο 2012-2018, οι 18.938 ανέφεραν ενδοοικογενειακή βία. Για τις γυναίκες που στεγάστηκαν 

στα Καταφύγια, τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας για την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 1.1254. 

 
Από τον Ιανουάριο 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2019, 5.037 γυναίκες απευθύνθηκαν 

αυτοπροσώπως και μέσω τρίτων στα 41 Συμβουλευτικά Κέντρα σε όλη την επικράτεια. 3.632 

περιστατικά (δηλαδή το 83%) αφορούσαν ενδοοικογενειακή βία. Τα διαθέσιμα δεδομένα για 4.317 

περιπτώσεις δείχνουν ότι στο 58% αυτών ο δράστης ήταν ο σύζυγος (νυν ή πρώην)· στο 13% των 

περιστατικών ο δράστης ήταν ο σύντροφος (νυν ή πρώην) και στο 10% των περιστατικών ο δράστης 

ήταν άλλο μέλος της οικογένειας5. 

 
Το Κέντρο Συμβουλευτικής και ο Ξενώνας που διαχειρίζεται ο Σύνδεσμος προσφέρουν άλλη μια 

σημαντική πηγή δεδομένων. Για το έτος 2018, 110 γυναίκες θύματα βίας και 3 άνδρες 

απευθύνθηκαν στο Κέντρο Συμβουλευτικής του Συνδέσμου, ενώ 7 γυναίκες φιλοξενήθηκαν στον 

Ξενώνα του φορέα. Μεταξύ αυτών, 38 γυναίκες παραπέμφθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία, 64 

παραπέμφθηκαν σε δικηγόρους, 32 σε νοσοκομείο, 15 σε ψυχίατρο και 41 σε άλλες υπηρεσίες. Για 

το έτος 2019, 126 γυναίκες θύματα βίας απευθύνθηκαν στο Κέντρο Συμβουλευτικής του 

Συνδέσμου, ενώ 5 γυναίκες φιλοξενήθηκαν στον Ξενώνα του φορέα. Μεταξύ αυτών, 54 γυναίκες 

παραπέμφθηκαν επίσης στην Ελληνική Αστυνομία, 73 παραπέμφθηκαν σε δικηγόρους, 37 σε 

νοσοκομείο και 24 σε ψυχίατρο. Για το έτος 2020, έως τον Μάρτιο του 2020, 138 γυναίκες θύματα 

βίας απευθύνθηκαν στο Κέντρο Συμβουλευτικής του Συνδέσμου, ενώ 7 γυναίκες φιλοξενήθηκαν 

στον Ξενώνα. Μεταξύ αυτών, 74 γυναίκες παραπέμφθηκαν επίσης στην Ελληνική Αστυνομία, 102 

παραπέμφθηκαν σε δικηγόρους, 12 σε νοσοκομείο και 7 σε ψυχίατρο.  

 
Η γραμμή βοήθειας SOS 15900 είναι μια εθνική υπηρεσία που επιτρέπει στις γυναίκες θύματα βίας 

ή τρίτους να επικοινωνούν απευθείας με μια αρμόδια υπηρεσία και λειτουργεί υπό τη Γενική 

Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.). Το 

2018, από τις 5.088 κλήσεις, οι 4.116 (81%) αφορούσαν καταγγελίες για περιστατικά εμφυλης βίας. 

Συγκεκριμένα, 2.864 κλήσεις (70%) αφορούσαν καταγγελίες από τις ίδιες τις κακοποιημένες 

γυναίκες, ενώ 1.252 κλήσεις (30%) αφορούσαν καταγγελίες τρίτων (κυρίως από φίλους (26%), 

γονείς (11%), άλλους συγγενείς (10%), αδελφό (12%), γείτονες (15%) και άλλα άτομα (17%). Από τις 

 
4 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, Παρατηρητήριο -Ηλεκτρ. Δελτίο-αρ.-23- έμφυλη βία (2020), ανακτήθηκε από 
http://www.isotita.gr/en/observatory-e-bulletin-no-23-gender-based-violence) 
5 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (2019). Έμφυλη βία. Ανακτήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 από: 
http://paratiritirio.isotita.gr/genqua_portal/?fbclid=IwAR2FyMdqAhH4ALUX9REnY9RThBtemJQeebZdBL6sQqbxwsVC7uEN5ODuD5s 

http://www.isotita.gr/en/observatory-e-bulletin-no-23-gender-based-violence
http://paratiritirio.isotita.gr/genqua_portal/?fbclid=IwAR2FyMdqAhH4ALUX9REnY9RThBtemJQeebZdBL6sQqbxwsVC7uEN5ODuD5s
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2.864 κλήσεις σχετικά με καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών, 2.519 κλήσεις (87%) 

αφορούσαν ενδοοικογενειακή βία με τον δράστη να είναι κυρίως ο σύζυγος, 110 κλήσεις (4%) 

σεξουαλική παρενόχληση, 28 κλήσεις (1%) βιασμό, 2 (0%) κλήσεις διακίνηση και 146 κλήσεις (5%) 

αφορούσαν καταγγελίες για άλλες μορφές βίας6.  

 
Την περίοδο 1/1/2019 - 31/12/2019, η γραμμή βοήθειας SOS 15900 έλαβε 5.984 κλήσεις. Από το 

σύνολο των κλήσεων, οι 4.619 (77%) αφορούσαν καταγγελίες για περιπτώσεις εμφυλης βίας. Από 

αυτές, 3.103 κλήσεις (67%) αφορούσαν καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών, ενώ 

1.516 κλήσεις (29%) αφορούσαν καταγγελίες τρίτων (κυρίως από φίλους (24%), γονείς (13%), 

άλλους συγγενείς (12%), αδελφό (12%), γείτονες (14%) και άλλα άτομα (17%). Από τις 3.103 κλήσεις 

που αφορούσαν καταγγελίες από τα ίδια τα θύματα 2.828 κλήσεις (90%) αφορούσαν περιστατικά 

ενδοοικογενειακής βίας, 77 κλήσεις (2%) αναφέρονταν σε σεξουαλική παρενόχληση, 35 κλήσεις 

(1%) αφορούσαν βιασμούς, 2 (0%) κλήσεις αφορούσαν διακίνηση και 146 οι κλήσεις (5%) 

αφορούσαν καταγγελίες για άλλες μορφές βίας 7. 

 
Η γραμμή βοήθειας SOS του Συνδέσμου, που λειτούργησε κατά την περίοδο 1/1/2018 έως 

31/12/2018, έλαβε 102 κλήσεις, ενώ 3 γυναίκες επικοινώνησαν με το φορέα μέσω email, 5 μέσω 

Facebook και 3 μέσω τρίτων. Η γραμμή SOS του φορέα την περίοδο 1/1/2019 έως 31/12/2019 

έλαβε 134 κλήσεις, ενώ 9 γυναίκες επικοινώνησαν μέσω email, 13 μέσω Facebook και 6 μέσω 

τρίτων.  

 
Η γραμμή βοήθειας SOS του Συνδέσμου κατά την περίοδο 1/1/2020 έως 31/05/2020 έλαβε 117 

κλήσεις, ενώ 13 γυναίκες επικοινώνησαν μέσω email, 9 μέσω Facebook και 19 μέσω γραπτών 

μηνυμάτων (αυτή η υπηρεσία παρέχεται λόγω των δυσκολιών επικοινωνίας που δημιουργεί η 

καραντίνα). 

 

 

 

 
6 Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων (2019), Στατιστικά στοιχεία τηλεφωνικής γραμμής sos 15900 1-1-19 έως 31/12/2019, 
Ανακτήθηκε από http://www.isotita.gr/wp-
content/uploads/2020/01/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-
%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE%CF%82-SOS-01-01-2019-%CE%AD%CF%89%CF%82-31-12-2019.pdf 
7 Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων (2019), Στατιστικά στοιχεία τηλεφωνικής γραμμής SOS 15900 1-1-19 έως 31/12/2019, 
Ανακτήθηκε από http://www.isotita.gr/wp-
content/uploads/2020/01/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-
%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE%CF%82-SOS-01-01-2019-%CE%AD%CF%89%CF%82-31-12-2019.pdf 

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/Στοιχεία-Γραμμής-SOS-01-01-2019-έως-31-12-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/Στοιχεία-Γραμμής-SOS-01-01-2019-έως-31-12-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/Στοιχεία-Γραμμής-SOS-01-01-2019-έως-31-12-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/Στοιχεία-Γραμμής-SOS-01-01-2019-έως-31-12-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/Στοιχεία-Γραμμής-SOS-01-01-2019-έως-31-12-2019.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/Στοιχεία-Γραμμής-SOS-01-01-2019-έως-31-12-2019.pdf
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2.2 Κοινωνικό-δημογραφικά στοιχεία για γυναίκες θύματα 
 
Από τις 25.079 γυναίκες που ήρθαν σε επικοινωνία με τα Συμβουλευτικά Κέντρα από την αρχή της 

λειτουργίας τους (2012-2018), οι 18.938 (84%) σχετίζονταν με περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, 

με τον δράστη να είναι ο σύζυγος/σύντροφος. Από αυτές τις γυναίκες, οι 18.567 (74%) είναι 

μητέρες.  Όσον αφορά το εργασιακό καθεστώς των γυναικών, οι 7.833 (31%) είναι εργαζόμενες, 

ενώ οι 11.920 (48%) είναι άνεργες. Όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση, οι 12.317 (49%) 

είναι έγγαμες, οι 3.860 (15%) είναι άγαμες, οι 3049 (12%) είναι διαζευγμένες, οι 2343 (9%) είναι 

διαζευγμένες, οι 590 (2%) είναι χήρες και οι 737 (3%) συγκατοικούν. Όσον αφορά την ηλικία τους, 

οι 1.759 (7%) είναι έως 25 ετών, οι 4.785 (19%) είναι από 26 έως 35 ετών, οι 7.440 (30%) είναι από 

36 έως 45 ετών, οι 4.757 (19%) από 46 έως 55, οι 1336 (5%) είναι από 56 έως 60 ετών και οι 1.550 

(6%) είναι από 60 ετών και άνω. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, οι 331 (1%) είναι 

αναλφάβητες, οι 5.170 (21%) έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι 8.888 (35%) 

έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι 5.157 (20%) έχουν ολοκληρώσει την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Από όλες τις γυναίκες που υπέβαλαν αίτηση στα Συμβουλευτικά Κέντρα, 

οι 20.289 (81%) είναι Ελληνίδες, οι 406 (3%) πρόσφυγες, οι 131 (1%) ΑμεΑ και οι 161 (1%) είναι 

Ρομά. 

 
Το 2019, το κοινωνικό-δημογραφικό προφίλ δεν έχει αλλάξει πολύ, καθώς η οικογενειακή 

κατάσταση σε συνδυασμό με την ανεργία των γυναικών θυμάτων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. 

Από όλες τις γυναίκες που έλαβαν βοήθεια από τα Συμβουλευτικά Κέντρα, οι 3.142 (73%) είχαν 

ελληνική ιθαγένεια, οι 138 (3%) είχαν ιθαγένεια εντός ΕΕ, οι 665 (16%) είχαν ιθαγένεια εκτός ΕΕ και 

οι 7 (0%) είχαν αλλοδαπή ιθαγένεια. Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με το 

εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, οι 879 (21%) είχαν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια ή την κατώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι 929 (22%) την τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι 482 (11%) τη μετα-

δευτεροβάθμια εκπαίδευση - μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι 823 (19%) είχαν πτυχίο 

Πανεπιστημίου ή τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, οι 96 (2%) διέθεταν μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών, ενώ οι 64 (2%) ήταν αναλφάβητες. 

Από τις γυναίκες θύματα βίας που απάντησαν στην ερώτηση για την οικογενειακή τους κατάσταση, 

οι 2.082 (46%) ήταν έγγαμες, οι 647 (17%) άγαμες, οι 429 (11%) διαζευγμένες, οι 487 (11%) σε 

διάσταση, οι 85 (3%) χήρες και οι 117 (3%) συγκατοικούσαν.  Μεταξύ αυτών, 3.043 (70%) είχαν 

παιδιά και 1.274 (30%) δεν είχαν παιδιά. Από τις γυναίκες θύματα βίας που απάντησαν στην 

ερώτηση σχετικά με το καθεστώς απασχόλησής τους, οι 1.502 (32%) εργάζονταν, οι 1862 (47%) 
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ήταν άνεργες και οι 234 (5%) είχαν συνταξιοδοτηθεί. Από τις γυναίκες που απάντησαν στην 

ερώτηση σχετικά με την ηλικία τους, οι 330 (8%) ήταν κάτω των 25 ετών, οι 865 (20%) ήταν μεταξύ 

26 και 35 ετών, οι 1.254 (29%) ήταν από 36 έως 45 ετών, οι 835 (20%) ήταν από 46 έως 55 ετών, οι 

212 (5%) ήταν από 56 έως 60 ετών και οι 284 (7%) ήταν 60 ετών και άνω. 

Το προφίλ των γυναικών στα καταφύγια αλλάζει ελαφρώς στρέφοντας την προσοχή στην 

οικονομική εξάρτηση του θύματος. Από τις 1.518 γυναίκες που ήρθαν σε επαφή με τα 

Συμβουλευτικά Κέντρα από την αρχή της λειτουργίας τους), οι 1.125 (76%) σχετίζονταν με 

περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με τον δράστη να είναι ο σύζυγος/σύντροφος (71%). Από 

αυτές τις γυναίκες, οι 1.196 (79%) είναι μητέρες. Όσον αφορά το εργασιακό καθεστώς των 

γυναικών, οι 192 (13%) είναι εργαζόμενες, ενώ οι 1084 (71%) είναι άνεργες. Όσον αφορά την 

οικογενειακή τους κατάσταση, οι 680 (45%) είναι έγγαμες, οι 328 (22%) άγαμες, οι 203 (13%) 

διαζευγμένες, οι 122 (8%) είναι διαζευγμένες, οι 33 (2%) είναι χήρες και οι 70 (5%) συγκατοικούν. 

Όσον αφορά την ηλικία τους, οι 243 (16%) είναι έως 25 ετών, οι 492 (32%) είναι από 26 έως 35 

ετών, οι 399 (26%) είναι από 36 έως 45 ετών, οι 192 (13%) από 46 έως 55, οι 58 (4%) είναι από 56 

έως 60 ετών και οι 60 (4%) είναι από 60 ετών και άνω. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, 

οι 83 (5%) είναι αναλφάβητες, οι 563 (37%) έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι 

474 (31%) έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι 168 (12%) έχουν ολοκληρώσει 

την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από όλες τις γυναίκες που υπέβαλαν αίτηση στα Συμβουλευτικά 

Κέντρα, οι 767 (51%) είναι Ελληνίδες, οι 224 (14%) πρόσφυγες, οι 13(1%) ΑμεΑ και οι 40 (1%) είναι 

Ρομά.  

Τα κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία από την 24ωρη γραμμή βοήθειας SOS που λειτούργησε το 

2018 υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 

(Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.), μπορούν να εξαχθούν παρόμοια συμπεράσματα σχετικά με το προφίλ των θυμάτων. 

Από τις 2.864 κλήσεις γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, οι 1.823 (64%) είναι μητέρες. 

Από τις γυναίκες θύματα βίας που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με το καθεστώς απασχόλησής 

τους, οι 857 (30%) εργάζονται, οι 587 (20%) είναι άνεργες (εκ των οποίων οι 62 (11%) είναι 

μακροχρόνια άνεργες) και οι 288 (10%) είναι άεργες (εκ των οποίων οι 23 (8%) συμμετέχουν σε 

κάποια εκπαίδευση ή κατάρτιση).  

 
Από τις γυναίκες θύματα βίας που απάντησαν σε ερώτηση σχετική με την οικογενειακή τους 

κατάσταση, οι 1504 (53%) είναι παντρεμένες, οι 317 (11%) είναι άγαμες, μόνο οι 204 (7%) είναι σε 

διάσταση και οι 189 (7%) διαζευγμένες. Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με 

την ηλικία τους, οι 106 (4%) είναι από 15 έως 24 ετών, οι 677 (24%) είναι μεταξύ 25 και 39 ετών, οι 
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735 (26%) από 40 έως 54 ετών, οι 227 (8%) είναι από 55 έως 64 και οι 115 (4%) είναι 65 ετών και 

άνω. Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, οι 

41 (1%) ολοκλήρωσαν την πρωτοβάθμια ή τη κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι 75 (3%) την 

ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι 290 (10%) την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από όλες τις 

γυναίκες που κάλεσαν την τηλεφωνική γραμμή, οι 2.208 (77%) είναι Ελληνίδες, οι 262 (9%) 

μετανάστριες και οι 18 (1%) είναι ΑμεΑ. Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση, από τις γυναίκες 

που απάντησαν στην αντίστοιχη ερώτηση, οι 368 (13%) την περιγράφουν ως μέτρια, οι 339 (12%) 

την αναφέρουν ως κακή, οι 152 (5%) ως καλή, οι 58 (2%) ως πολύ κακή και οι 17 (1%) ως πολύ καλή. 

 
Το 2019, από τις 3.103 γυναίκες που κάλεσαν τη γραμμή, οι 1.965 (63%) είναι μητέρες. Από τις 

γυναίκες θύματα βίας που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με την εργασιακή τους κατάσταση: οι 

981 (32%) εργάζονται (εκ των οποίων οι 79 (8%) είναι αυτοαπασχολούμενες), οι 590 (19%) είναι 

άνεργες (εκ των οποίων οι 78 (13%) μακροχρόνια άνεργες) και οι 336 (11%) είναι άεργες (εκ των 

οποίων οι 33 (10%) παρακολουθούν κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή κατάρτιση). 

 
Από τις γυναίκες θύματα βίας που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με την οικογενειακή τους 

κατάσταση, οι 1.614 (52%) είναι έγγαμες, οι 400 (13%) άγαμες, οι 244 (8%) διαζευγμένες, οι 52 (2%) 

χήρες και οι 229 (7%) συγκατοικούν. Από αυτές που ήταν έγγαμες, το 98% παντρεύτηκαν μόνο μία 

φορά, ενώ το 2% είχε παντρευτεί δύο ή τρεις φορές. Από τις γυναίκες θύματα βίας που κάλεσαν τη 

γραμμή βοήθειας, το 63% είχαν αποκτήσει παιδιά και το 17% δεν είχαν παιδιά. Το 40% όσων είχαν 

παιδιά, είχαν 2 παιδιά, το 35% ένα παιδί, το 13% τρία παιδιά, το 4% τέσσερα παιδιά, το 1% 

τουλάχιστον πέντε παιδιά και το 1% από αυτές ήταν έγκυες.  

 
Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με την ηλικία τους: οι 150 (5%) είναι κάτω 

των 24 ετών, οι 787 (25%) είναι από 25 έως 39 ετών, οι 805 (26%) από 40 έως 54 ετών, οι 220 (7%) 

από 55 έως 64 και οι 130 (4%) από 65 ετών και άνω. Από τις γυναίκες που απάντησαν στην ερώτηση 

σχετικά με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο: οι 4 (0%) είναι αναλφάβητες, οι 47 (2%) έχουν 

ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια ή την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι 110 (4%) την 

ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι 66 (2%) τη μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση - μη 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι 388 (12%) την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από όλες τις γυναίκες που 
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κάλεσαν την ανοιχτή γραμμή: οι 2.356 (76%) είναι Ελληνίδες, οι 270 (9%) μετανάστριες, η 1 (0%) 

ανήκει σε μειονότητα, οι 15 (0%) είναι γυναίκες με αναπηρία8 

 

2.3 Κοινωνικό-δημογραφικά στοιχεία ανδρών δραστών 

 
Οι έρευνες για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα σπανίζουν. Μία μελέτη προσπαθεί 

να προσεγγίσει συστηματικά το ζήτημα των ατομικών χαρακτηριστικών των δραστών 

ενδοοικογενειακής βίας. Η μελέτη των Παπαδακάκη et al. (2009) είχε ως δείγμα 1.122 άνδρες και 

γυναίκες, ηλικίας 18–65 ετών και διαπιστώθηκε ότι η χαμηλή αυτοεκτίμηση και οι εμπειρίες βίας 

κατά την παιδική ηλικία σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο διάπραξης σωματικής βίας εναντίον 

ενός/μιας συντρόφου9 

 
Σύμφωνα με την εθνική μελέτη υπό τον τίτλο: «Η ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της βίας κατά 

των γυναικών στην περίοδο 2008-2016 και η σύνδεση ποιοτικών και ποσοτικών προοπτικών με την 

οικονομική κρίση. Νέες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και προκλήσεις πολιτικής», που διεξήχθη από 

τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και  Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, ο 

δράστης ήταν κυρίως ο πρώην ή ο νυν σύζυγος/σύντροφος των θυμάτων, οπότε μιλάμε κυρίως για 

συζυγική ή συντροφική βία (60 γυναίκες ή 82%) και δευτερευόντως για συγγενείς πρώτου βαθμού 

(πατέρας, παιδί, αδελφός), ενώ το 3% των περιπτώσεων αφορούσε περιστατικά που συνέβησαν 

στον χώρο εργασίας με δράστες τον εργοδότη ή πελάτη. Αντίστοιχα, το προφίλ των δραστών, 

σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι γυναίκες που συμμετείχαν στη ίδια μελέτη, δεν διαφέρει από εκείνο 

των γυναικών θυμάτων. Συγκεκριμένα, είναι Έλληνες (95,7%), ηλικίας 35-44 ετών (37,31%) και σε 

διάσταση (41,9%). Το 33,3% είναι απόφοιτοι κολεγίου και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

απόφοιτοι Πανεπιστημίου (27,54%), αντικατοπτρίζοντας τη μέση και ανώτερη εκπαίδευση. Το 

66,7% είναι εργαζόμενοι, ενώ υπάρχουν οριακά θετικές απαντήσεις (52,3%) σε σύγκριση με εκείνες 

που δεν παρουσίασαν καμία αλλαγή (47,7%) στην εργασιακή κατάσταση των δραστών. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, οι δράστες ήταν θύματα βίας (46,4%) ή είχαν 

προβλήματα ψυχικής υγείας (21,4%). 

 

 
8 Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων (2019), Στατιστικά στοιχεία τηλεφωνικής γραμμής sos 15900 1-1-19 έως 31/12/2019, ανακτήθηκε 
από http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/01/Στοιχεία-Γραμμής-SOS-01-01-2019-έως-31-12-2019.pdf 
9 Παπαδακάκη, Μ., Τζαμαλούκα, Γ. Σ., Χατζηφωτίου, Σ., και Χλιαουτάκης, Ι. (2009). «Αναζητώντας παράγοντες κινδύνου της βίας σε 
συντρόφους σε ελληνικό εθνικό δείγμα ο ρόλος της αυτοεκτίμησης». Περιοδικό Διαπροσωπικής Βίας 24(5): 732–750.)  
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Επιπλέον, οι Κάτσος et al. (2020)10 ανέλυσαν όλα τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τις κλινικές 

εξετάσεις στο Τμήμα Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Σχολής Ιατρικής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια μιας πενταετούς περιόδου (2012-2016), 

πραγματοποιήθηκαν 2466 ιατροδικαστικές εξετάσεις και 664 από αυτές αναλύθηκαν ως σχετικές 

με την ενδοοικογενειακή βία. Όλες οι περιπτώσεις αφορούσαν ετεροφυλόφιλα ζευγάρια.  Σύμφωνα 

με αυτά, η πλειονότητα των δραστών ήταν άνδρες (86,75%), δηλαδή 576 άνδρες και 88 γυναίκες. 

Τα κυρίαρχα και ηλικιακά χαρακτηριστικά των δραστών ενδοοικογενειακής βίας ήταν τα εξής: 

μεταξύ 18-29 ετών: 4,34% άνδρες και 4,54% γυναίκες, μεταξύ 30-39 ετών: 17,88% άνδρες και 

34,09% γυναίκες, μεταξύ 40-49 ετών: 35,07% άνδρες και 34,09% γυναίκες, μεταξύ 50-59 ετών: 

18,58% άνδρες και 11,36% γυναίκες, πάνω από 60 ετών: 4,86% άνδρες και 11,36% γυναίκες, με 

μέση ηλικία 41,73 έτη για τους άνδρες και 46,37 έτη για τις γυναίκες. Τα υψηλότερα ποσοστά 

διάπραξης ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν μεταξύ 40-49 για τους άνδρες και 30-39 και 40-

49 για τις γυναίκες.  Όσον αφορά τον παράγοντα απασχόλησης, το 61,46% των ανδρών δραστών 

ήταν εργαζόμενοι, το 12,50% άνεργοι και το 6,77% συνταξιοδοτημένοι. Επίσης, το 43,18% των 

γυναικών δραστών ήταν εργαζόμενες, το 29,55% άνεργες και το 6,82% συνταξιοδοτημένες. Αυτή η 

έρευνα έδειξε επίσης ότι οι ισχυρισμοί των ανδρών αφορούσαν κυρίως διαζευγμένα ζευγάρια, ενώ 

οι ισχυρισμοί που έγιναν από γυναίκες αφορούσαν κυρίως ζευγάρια σε συγκατοίκηση. Το 85,99% 

των περιπτώσεων (=571) είχαν την ίδια εθνικότητα και οι περισσότεροι (=528) ήταν Έλληνες 

πολίτες. Τέλος, το 67,71% των ανδρών δραστών και το 69,32% των γυναικών δραστών είχε ασκήσει 

ξανά βία στο παρελθόν.  

 
Μια άλλη έρευνα για τους δράστες της ενδοοικογενειακής βίας ήταν αυτή των Πετρόπουλου et.al. 

(2016)11, η οποία συγκέντρωσε δεδομένα ενδοοικογενειακής βίας από 19 αστυνομικές διευθύνσεις 

σε όλη την Ελλάδα και τα χαρακτηριστικά των δραστών ενδοοικογενειακής βίας (=13) στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Ποινικής Διαμεσολάβησης ΒΙΑ STOP. Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, οι δράστες 

ήταν άνδρες (77%), η πλειονότητα των οποίων ήταν μεταξύ 30 και 45 ετών, είχαν μέση/υψηλότερη 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση και είχαν προηγούμενο ιστορικό κακοποίησης που δεν είχε 

αναφερθεί στις αρχές. Οι περισσότεροι από τους δράστες ήταν εργαζόμενοι (53%), το 39% ήταν 

άνεργοι και το 8% συνταξιοδοτημένοι. Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση, μόνο το 15% των 

 
10 Κάτσος, Κ., Σακελλιάδης, Ε. Ι., Ζορμπά, Ε., Τσιτσίκα, Α., Παπαδοδήμα, Σ., και Σπιλιοπούλου, Χ. (2020). Βία από συντρόφους στην 
Ελλάδα: μελέτη 664 διαδοχικών ιατροδικαστικών εξετάσεων. Οικογενειακή πρακτική. 
11 Πετρόπουλος, Ν., Φώτου, Ε., Ranjan, S., Χατζηφωτίου, Σ., και Δημάδη, Ε. (2016). Δράστες ενδοοικογενειακής βίας στην 
Ελλάδα. Αστυνόμευση: Ένα Περιοδικό Πολιτικής και Πρακτικής, 10(4), 416-431. 
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παραβατών ζούσαν κάτω από το τρέχον όριο φτώχειας στην Ελλάδα (<5000 ευρώ ετησίως), ενώ το 

23% έβγαζε περισσότερα από 50.000 ευρώ ετησίως. Η πλειονότητα των δραστών είχε μεσαίο έως 

υψηλό εισόδημα, το 31% έβγαζε από 10.000 έως 15.000 και το 23% έβγαζε από 15.000 έως 25.000 

ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με τους δράστες, η οικονομική τους κατάσταση χαρακτηρίστηκε «κακή» 

(31%), «επαρκής» (54%) και «καλή» (15%).  

 
Παρά τη θεωρία που συσχετίζει την ενδοοικογενειακή βία με το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, η 

πλειονότητα των δραστών (62%) ήταν απόφοιτοι γυμνασίου, το 15% ήταν απόφοιτοι 

πανεπιστημίου και άλλων κολεγίων, το 8% είχε μεταπτυχιακό, ενώ το 8% είχε τελειώσει μόνο το 

δημοτικό. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι σε αυτήν την έρευνα αποδείχθηκαν υψηλά ποσοστά 

πολύ ενεργού αθλητικού υποβάθρου. Το 46% των δραστών ήταν ή είναι επαγγελματίες αθλητές ή 

προπονούνταν σε υψηλό επίπεδο καθημερινά. Επιπλέον, όλοι οι δράστες αυτής της μελέτης ήταν 

Έλληνες πολίτες. Όσον αφορά τα γνωστά χαρακτηριστικά, το 46% των δραστών ήταν παντρεμένοι, 

το 31% ήταν σε διάσταση, το 15% ήταν διαζευγμένοι και το 8% ήταν σε σχέση. Επιπλέον, το 69% 

των δραστών ζούσαν σε κατοικίες με 4 ή περισσότερους κατοίκους. Η πλειονότητα των δραστών 

είχε παιδιά (85%), με μέση τιμή 1,8 παιδιά, ενώ το 38% ανέφερε ότι ήταν μάρτυρες 

ενδοοικογενειακής βίας στις οικογένειές τους (από την πλευρά του πατέρα). Επιπλέον, το 46% των 

δραστών ανέφεραν περιστατικά εκφοβισμού κατά τα σχολικά τους χρόνια, χαρακτηρίζοντας τους 

εαυτούς τους ως «νταήδες». Περίπου το 54% των εξεταζόμενων περιπτώσεων είχαν διαφορά 

ηλικίας μεγαλύτερη των 4 ετών από τα θύματά τους. Επιπλέον, το 54% των δραστών είχε ήδη 

παραβεί τον νόμο τουλάχιστον μία φορά, κυρίως λόγω παραβιάσεων του Κ.Ο.Κ. Το 38% των 

δραστών είχε καταδικαστεί για αδίκημα - ως επί το πλείστον χρέος και άλλα μη βίαια 

πλημμελήματα. Το 38% διαγνώστηκε με ψυχιατρική πάθηση και το 38% έκανε κατάχρηση αλκοόλ 

ή/και ναρκωτικών.  

 
Μερικά από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δραστών ενδοοικογενειακής βίας περιλαμβάνουν τη 

στάση τους απέναντι στο βίαιο περιστατικό και την ενδοοικογενειακή βία γενικότερα.Συγκεκριμένα, 

οι περισσότεροι από τους δράστες ισχυρίστηκαν ότι προκλήθηκαν από το θύμα πριν από την 

επίθεση. Αρχικά, κατηγόρησαν το θύμα για διάλυση της οικογένειας, καθώς και για τη δύσκολη 

θέση τους, αρνούμενοι να αποδεχθούν την ευθύνη για τις πράξεις τους. Δεν έβλεπαν τον εαυτό 

τους ως δράστη, αλλά θεωρούσαν ότι είναι αποδέκτες κυρώσεων λόγω των ενεργειών του θύματος 

(Πετρόπουλος et al., 2016).  Υπάρχει μια παραλλαγή των λόγων που προκάλεσαν τη σύγκρουση που 

οδήγησε σε ενδοοικογενειακή βία: Το 23% των δραστών ισχυρίστηκε οικονομικούς λόγους, 
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εξωσυζυγικές υποθέσεις και θέματα που σχετίζονται με τα παιδιά, όπως συγκρούσεις για την 

επιμέλεια, το 15% κατηγόρησε το αλκοόλ και το 8% κατηγόρησε την ψυχιατρική διαταραχή (8%) ή 

τον καβγά ως αιτία της κακοποίησης. Οι περισσότεροι δράστες που μπήκαν σε θεραπεία δεν ήταν 

ποτέ σε καμία μορφή θεραπείας στο παρελθόν και στην αρχή του προγράμματος των δραστών ήταν 

καχύποπτοι και απρόθυμοι, προσπαθώντας να υποτιμήσουν το πρόγραμμα.  

 
Σε περιπτώσεις σωματικής κακοποίησης παιδιών, ο δράστης είναι κυρίως ο πατέρας (55%), η 

μητέρα (24%), ο φροντιστής (12%), ο σύντροφος γονέα (7%) και οι δύο γονείς (2%) (Αντωνιάδου et 

al., 2017)12. Το φύλο του δράστη φαίνεται να σχετίζεται με την ηλικία του παιδιού καθώς οι άνδρες 

δράστες κακοποιούν τα μεγαλύτερα παιδιά, ενώ οι γυναίκες δράστριες κακοποιούν τα μικρότερα 

παιδιά (Αντωνιάδου et al., 2017)13. Για άλλη μια φορά, το ψυχιατρικό προφίλ και η χρήση αλκοόλ 

ή/και ναρκωτικών από τους δράστες φαίνεται να σχετίζονται με την κακοποίηση14.  

 
Τέλος, ορισμένα άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δραστών είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση και οι 

βίαιες παιδικές εμπειρίες (Παπαδάκη et al., 2009)15 Η χαμηλή αυτοεκτίμηση των δραστών 

σχετίζεται με την ανεπάρκεια τους σε άλλους τομείς της ζωής τους· η περιστασιακή διάπραξη 

ενδοοικογενειακής βίας είναι η προσπάθειά τους να αντισταθμίσουν το άγχος, τον θυμό και την 

καταστολή που απορρέουν από τη δουλειά τους ή/και να ανακτήσουν την αίσθηση της αξίας και 

της σημασίας τους (πρόγραμμα Daphne, 2013).  Επιπλέον, οι δράστες αντιμετωπίζουν συχνά 

πολλαπλές ακυρώσεις, αγχώνονται από την αυτονομία του/της συζύγου τους -κάτι που τείνει να 

ικανοποιεί όλες τις συναισθηματικές τους ανάγκες- και υποφέρουν από έντονα συναισθήματα 

ζήλιας (πρόγραμμα Daphne, 2013)16 Επιπλέον, οι δράστες φαίνεται να έχουν έλλειψη 

προσαρμοστικότητας και αντιμετώπισης καθώς και στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων, ενώ 

ταυτόχρονα έχουν αποκτήσει βίαια πρότυπα, στάσεις, πεποιθήσεις και συμπεριφορές που 

 
12 Αντωνιάδου, Ε., Δαρδαβέσης, Τ., Παύλου, Ε., και Ζαγκελίδου, Ε. (2017). Σωματική κακοποίηση παιδιών στη βόρεια Ελλάδα: 
Αναδρομική μελέτη βασισμένη σε εγκληματολογικά πρωτόκολλα. J Forensic Biomed, 8(135), 2. 
13 Αντωνιάδου, Ε., Δαρδαβέσης, Τ., Παύλου, Ε., και Ζαγκελίδου, Ε. (2017). Σωματική κακοποίηση παιδιών στη βόρεια Ελλάδα: 
Αναδρομική μελέτη βασισμένη σε εγκληματολογικά πρωτόκολλα. J Forensic Biomed, 8(135), 2 
14 Αντωνιάδου, Ε., Δαρδαβέσης, Τ., Παύλου, Ε., και Ζαγκελίδου, Ε. (2017). Σωματική κακοποίηση παιδιών στη βόρεια Ελλάδα: 
Αναδρομική μελέτη βασισμένη σε εγκληματολογικά πρωτόκολλα. J Forensic Biomed, 8(135), 2 
15 Παπαδακάκη, Μ., Τζαμαλούκα, Γ. Σ., Χατζηφωτίου, Σ. και Χλιαουτάκης, Ι. (2009). «Αναζητώντας παράγοντες κινδύνου της βίας σε 
συντρόφους σε ελληνικό εθνικό δείγμα ο ρόλος της αυτοεκτίμησης». Περιοδικό Διαπροσωπικής Βίας 24(5): 732–750. 
16 Πρόγραμμα Daphne (2013), Εγχειρίδιο για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα, ανακτήθηκε από: 
https://www.exchangehouse.ie/userfiles/file/reports/Sunia%20Geel%201/SuniaGeel_output_WS4_4_1_5_HandbookForPreventingDo
mesticViolence_GR_el.pdf 

https://www.exchangehouse.ie/userfiles/file/reports/Sunia%20Geel%201/SuniaGeel_output_WS4_4_1_5_HandbookForPreventingDomesticViolence_GR_el.pdf
https://www.exchangehouse.ie/userfiles/file/reports/Sunia%20Geel%201/SuniaGeel_output_WS4_4_1_5_HandbookForPreventingDomesticViolence_GR_el.pdf
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επικρατούν στην κοινότητα και την κοινωνία (πρόγραμμα Daphne, 2013)17 Σύνδεσμος         

Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, 2020 18. 

 
Το Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και της Προώθησης της Ισότητας των Φύλων: ΒΙΑ-

STOP, μια ΜΚΟ που ειδικεύεται σε προγράμματα δραστών στο πλαίσιο του προγράμματος ποινικής 

διαμεσολάβησης, διερεύνησε δεδομένα ενδοοικογενειακής βίας σε συνεργασία με τον τοπικό 

εισαγγελέα. Στην έρευνά του, συνέλεξε στοιχεία από 19 άτομα από τις 53 αστυνομικές διευθύνσεις 

που παρείχαν δεδομένα ενδοοικογενειακής βίας. Το προφίλ των δραστών, όπως προκύπτει από την 

εθνική και τοπική (Καβάλα) αστυνομία και τα δεδομένα των δραστών από το ΒΙΑ-STOP έχουν ως 

εξής: οι δράστες ήταν συνήθως άνδρες, ηλικίας κυρίως 30-45 ετών σε μέση/υψηλότερη 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση με προηγούμενο ιστορικό κακοποίησης που δεν είχε αναφερθεί 

στις αρχές. Σε εθνικό επίπεδο, δεν είναι διαθέσιμα τα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της 

σχέσης των δραστών. Ωστόσο, τόσο με βάση τα τοπικά, όσο και με τα σύνολα δεδομένων του ΒΙΑ-

STOP περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας συμβαίνουν κυρίως μεταξύ παντρεμένων ζευγαριών19.   

 

Σύμφωνα με την Εθνική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, τα δεδομένα 

που προέρχονται από τις κλήσεις στην εθνική γραμμή βοήθειας SOS (15900) για το έτος 201920 

δείχνουν ότι το 43% των δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων ζούσαν στον μεγαλύτερο νομό της 

Ελλάδας, την Αττική. Όσον αφορά την εθνικότητα των δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων, η 

συντριπτική πλειονότητα αυτών, δηλαδή το 79%, ήταν Έλληνες (1.818), ακολουθούμενοι από 

Αλβανούς (51), Αιγύπτιους (4), Αφγανούς (3), Πακιστανούς (3), Πολωνούς (3), Ρουμάνους (3), 

Ρώσους (3), Βούλγαρους (2), Βρετανούς (2), Αρμένιους (1), Γεωργιανούς (1), Αμερικανούς (1), 

Ιρακινούς (1), Ινδούς (1) , Παλαιστίνιους (1), Μαροκινούς (1) και Σύριους (1). Επιπλέον, οι 

περισσότεροι από τους δράστες, δηλαδή το 24% ήταν μεταξύ 40 και 54 ετών, το 19% ήταν μεταξύ 

25 και 39 ετών, το 8% ήταν μεταξύ 55 και 64 ετών, το 7% ήταν άνω των 65 ετών και το 3% ήταν 

 
17 Πρόγραμμα Daphne (2013), Εγχειρίδιο για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα, ανακτήθηκε από 
https://www.exchangehouse.ie/userfiles/file/reports/Sunia%20Geel%201/SuniaGeel_output_WS4_4_1_5_HandbookForPreventingDo
mesticViolence_GR_el.pdf 
18 Πρόγραμμα Daphne (2013), Εγχειρίδιο για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα, ανακτήθηκε από 
https://www.exchangehouse.ie/userfiles/file/reports/Sunia%20Geel%201/SuniaGeel_output_WS4_4_1_5_HandbookForPreventingDo
mesticViolence_GR_el.pdf 
19 Πετρόπουλος, Ν., Φώτου, Ε., Ranjan, S., Χατζηφωτίου, Σ., και Δημάδη, Ε. (2016). Δράστες ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα. 
Αστυνόμευση: Ένα Περιοδικό Πολιτικής και Πρακτικής, 10(4) 
20 Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (2019), Βία κατά των φύλων. Ανακτήθηκε στις 20 
Σεπτεμβρίου 2020 από: 
http://paratiritirio.isotita.gr/genqua_portal/?fbclid=IwAR2FyMdqAhH4ALUX9REnY9RThBtemJQeebZdBL6sQqbxwsVC7uEN5ODuD5s 

 

https://www.exchangehouse.ie/userfiles/file/reports/Sunia%20Geel%201/SuniaGeel_output_WS4_4_1_5_HandbookForPreventingDomesticViolence_GR_el.pdf
https://www.exchangehouse.ie/userfiles/file/reports/Sunia%20Geel%201/SuniaGeel_output_WS4_4_1_5_HandbookForPreventingDomesticViolence_GR_el.pdf
https://www.exchangehouse.ie/userfiles/file/reports/Sunia%20Geel%201/SuniaGeel_output_WS4_4_1_5_HandbookForPreventingDomesticViolence_GR_el.pdf
https://www.exchangehouse.ie/userfiles/file/reports/Sunia%20Geel%201/SuniaGeel_output_WS4_4_1_5_HandbookForPreventingDomesticViolence_GR_el.pdf
http://paratiritirio.isotita.gr/genqua_portal/?fbclid=IwAR2FyMdqAhH4ALUX9REnY9RThBtemJQeebZdBL6sQqbxwsVC7uEN5ODuD5s
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μεταξύ 18 και 24 ετών. Όσον αφορά την επαγγελματική τους κατάσταση, το 43% ήταν εργαζόμενοι, 

το 9% ήταν άνεργοι και το 8% επαγγελματικώς άεργοι.  Από τους 198 δράστες που ήταν άνεργοι, το 

17% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Το 4% των δραστών είχε προβλήματα υγείας, ενώ το 96% είχε καλή 

κατάσταση υγείας. 

  

 2.4 Χαρακτηριστικά θυμάτων βίας   
 

Σύμφωνα με την εθνική μελέτη με τίτλο: «Η ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της βίας κατά των 

γυναικών κατά την περίοδο 2008-2016 και η σύνδεση ποιοτικών και ποσοτικών προοπτικών με την 

οικονομική κρίση: Νέες ομάδες ευάλωτων πληθυσμών και πολιτικές προκλήσεις», που διεξήχθη 

από τη Γενική Γραμματεία για την Δημογραφική και Οικογενειακή Πολιτική και την Ισότητα των 

Φύλων, η μορφή βίας κατά των γυναικών είναι κυρίως ψυχολογική/συναισθηματική (30,6%), 

λεκτική (29,36%), σωματική (22,4%) και οικονομική (15,8%), ενώ η διάρκεια της βίας των γυναικών 

από τον δράστη είναι μεγάλη (12,82 χρόνια). Στο 31,75% των γυναικών, η βία διαπράχθηκε από την 

αρχή της σχέσης/γάμου, μέσω ψυχολογικής βίας, ενώ στη συνέχεια οι πράξεις κλιμακώθηκαν με 

οικονομική ή/και σωματική βία. Οι δράστες κατηγόρησαν τις ίδιες τις γυναίκες (45,7%) ότι δεν τους 

κατανοούν ή δεν συμπεριφέρονται σωστά, ενώ το 25,7% θεώρησε τη συμπεριφορά τους 

φυσιολογική, η οποία πιθανώς σχετίζεται με το μοντέλο κοινωνικής αποδοχής της βίας. Τα 

περιστατικά συμβαίνουν καθημερινά (62,7%) ή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (20,9%) και 

κυρίως σε ιδιωτικό χώρο (52,9%). Το 40% των γυναικών ανέφεραν ότι η βία σχετίζεται με διάφορες 

μορφές εθισμού (αλκοόλ 38,2%, ναρκωτικά 17,6%, τυχερά παιχνίδια 17,6%, ψυχοτρόπα φάρμακα 

11,8%). 

 
Η συντριπτική πλειονότητα των γυναικών (87,1%) δεν ανέφερε ή ανέφερε περιστατικά βίας, ενώ οι 

λόγοι σιωπής περιλάμβαναν απροθυμία (29,5%), ανασφάλεια (24,4%) και απειλές από τον δράστη 

(16,7%). Το 43,9% εγκατέλειψε τη βίαιη σχέση μετά από πολλά χρόνια, το 29,3% μετά από ένα έτος 

και το 26,8% αμέσως μετά την εκδήλωση της συμπεριφοράς. Οι γυναίκες ωθήθηκαν σε αυτήν την 

απόφαση είτε επειδή φοβόταν (25%) είτε επειδή δεν μπορούσαν να την αντέξουν πια (18%) ή 

ήθελαν να προστατεύσουν την υπόλοιπη οικογένεια (20%) και ειδικά τα παιδιά. Το 68,9% δήλωσε 

ότι το υποστηρικτικό περιβάλλον (γονείς, αδέλφια) τούς βοήθησε στην απόφαση να εγκαταλείψουν 

τη σχέση, ενώ το 59,5% δήλωσε ότι η υποστήριξη από τη δομή του Δικτύου GSIF συνέβαλε θετικά 

σε αυτήν την απόφαση, μέσω της παροχής ποικίλων υπηρεσιών. Στην πραγματικότητα, το 58,3% 

δήλωσε ότι κατά τη στιγμή της έρευνας θα ήθελε να εγκαταλείψει τη σχέση είτε μέσω νομικής 
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διαδικασίας, είτε μετά την εύρεση εργασίας. Από την άλλη πλευρά, το 41,7% που απάντησε 

αρνητικά σχετικά με την εγκατάλειψη της σχέσης, ανέφερε ως λόγους την πιθανότητα αλλαγής στη 

συμπεριφορά του δράστη, τα συναισθήματα αγάπης που τρέφουν, την έλλειψη 

οικονομικής/εργασιακής ανεξαρτησίας.  

 
Ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι 28 από τις 70 περιπτώσεις (δηλαδή το 40% του 

δείγματος) ανέφεραν ότι η βία συσχετίστηκε με διάφορες μορφές εθισμού που πυροδότησαν την 

εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς, κυρίως η κατάχρηση αλκοόλ (38,2%), ακολουθούμενη από τη 

χρήση ναρκωτικών (17,6%), εθισμό στα τυχερά παιχνίδια (17,6%) και χρήση ναρκωτικών (11,8%), 

ενώ σε μικρότερο βαθμό η χρήση βίας καταγράφηκε ως πιθανή συσχέτιση με τον εθισμό στο 

διαδίκτυο (8,8%) και σε ηλεκτρονικές συσκευές (5,9%). 

 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, 49 συμμετέχοντες από 30 συνολικά φορείς που ήταν υπεύθυνοι 

για την εφαρμογή πολιτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας κατά των 

γυναικών έλαβαν μέρος σε συνέντευξη και δήλωσαν τα εξής: : Το 65,3% δήλωσε ότι οι υφιστάμενες 

δομές και υπηρεσίες που παρέχονται για την υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας είναι 

σημαντικά επαρκείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία 

υποστήριξε τον θεσμό της ποινικής διαμεσολάβησης και της επιβολής του νόμου. Το 47,8% επίσης 

πιστεύει ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα δεν είναι επαρκώς ενημερωμένες σχετικά με την ύπαρξη 

δομών υποστήριξης για τα θύματα βίας, αν και η πλειοψηφία ισχυρίζεται ότι οι φορείς που 

εμπλέκονται στην υποστήριξη των θυμάτων βίας και τα στελέχη τους έχουν αρκετά υψηλό επίπεδο 

επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης για την υποστήριξη των θυμάτων. Αντίθετα, το 61,7% 

εκφράζει την άποψη ότι άλλες δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. αστυνομία, νοσοκομεία, δικαιοσύνη) που 

εμπλέκονται σε ζητήματα βίας λόγω φύλου δεν  ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες των 

θυμάτων. 

 
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία για την Δημογραφική και Οικογενειακή Πολιτική και  Ισότητα 

των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ), από τα δεδομένα που προέρχονται από τις κλήσεις στην εθνική γραμμή 

βοήθειας SOS (15900) για το έτος 2019, το 7% των δραστών είχαν προβλήματα ψυχικής υγείας, το 

21% δεν είχε προβλήματα ψυχικής υγείας και για το 71% δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Το 

16% των δραστών είχε προβλήματα εθισμού, το 19% δεν είχε προβλήματα εθισμού και για το 65% 

δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Από τους εθισμένους, το 61% ήταν εθισμένοι στο αλκοόλ, το 
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36% ήταν εθισμένοι στα ναρκωτικά, το 8% ήταν εθισμένοι στα τυχερά παιχνίδια και το 2% ήταν 

εθισμένοι στο διαδίκτυο.  

 

 

3. Επισκόπηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία  

3.1 Εισαγωγή στο Εθνικό  Νομοθετικό Πλαίσιο 

Στην Ελλάδα, το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας έχει αντιμετωπιστεί αρκετά καθυστερημένα 

σε σύγκριση με τις ενέργειες διεθνών οργανισμών21 και άλλων χωρών όπως οι ΗΠΑ. Η εμπειρική 

μελέτη του φαινομένου ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ενώ κατά την προηγούμενη 

περίοδο οι σχετικές αναφορές αποδίδονται σε μη κυβερνητικές φεμινιστικές οργανώσεις22.  

Στις 2 Μαρτίου 1982, η Ελλάδα υπέγραψε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε 

μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών (ΕΞΔΓ) και την επικύρωσε με τον νόμο αριθ. 1342/1983 στις 

17 Ιουνίου 1983, ενώ με τον νόμο αριθ. 2952/2001 επικύρωσε επίσης το Προαιρετικό Πρωτόκολλο 

της Σύμβασης.  

Μέχρι το 2006, τα εγκλήματα βίας στην οικογένεια δεν ποινικοποιούνταν με ειδικό  νόμο και ο 

σωματικός τραυματισμός ή προσβολή του συζύγου ενέπιπτε στις διατάξεις του ποινικού κώδικα 

όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Επιπλέον, η σεξουαλική κακοποίηση συζύγου δεν μπορούσε να 

τιμωρηθεί ως βιασμός, καθώς η διατύπωση του εγκλήματος του βιασμού αναφερόταν σε 

καταναγκαστική σεξουαλική επαφή μεταξύ ανύπαντρων23. 

Ωστόσο, ως αποτέλεσμα  προσπαθειών πολλών Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών  αλλά και 

επίσημων φορέων, αγώνων, ερευνών, ευρημάτων και προτάσεων, ο νόμος 3500/200624 με τίτλο 

«Αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» τέθηκε σε ισχύ και έθεσε τις 

εγκληματικές πτυχές της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτός ο νόμος ήταν η πρώτη συστηματική 

απόπειρα αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα και αποδεικνύει ότι κάθε βίαιη 

δραστηριότητα που συμβαίνει εντός των ορίων της οικογένειας έχει εγκληματικό χαρακτήρα και 

 
21 Αρτινοπούλου, Β. (2006). Ενδοοικογενειακή κακοποίηση γυναικών. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη: 67 
22 Αρτινοπούλου (2006) 
23 Μηλιώνη, Φ. (2009). Εγκληματολογία και φύλο: Ειδικά θέματα. Ν. Κουράκη, Εγκληματικότητα φύλων, Εγκληματική και 
Εγκληματολογική προσέγγιση των φύλων (σελ. 463). Αθήνα - Κομοτηνή Ant. Ν. Σάκκουλας.2009: 482 
24 Νόμος 3500/2006, Αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις (ΕΕ A 232/24-10-2006) 
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πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτεπάγγελτο αδίκημα. Αυτεπάγγελτο αδίκημα σημαίνει ότι οι 

δημόσιες αρχές, από τη στιγμή που λαμβάνουν κάθε είδους ειδοποίηση σχετικά με ένα τέτοιο 

αδίκημα, ακόμη και αν δεν υπάρχει επίσημη αναφορά από τα θύματα, υποχρεούνται να αρχίσουν 

να ερευνούν τα περιστατικά και ενδεχομένως να προχωρούν σε σύλληψη. Επιπλέον, το νομοσχέδιο 

του 2006, χαρακτηρίζει τον συζυγικό βιασμό ως κακούργημα, προβλέπει ποινική δίωξη (δίωξη με 

την επιβολή του νόμου) για όλα τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας, θέτει αστικές ευθύνες για 

την ενδοοικογενειακή βία, παρέχει δικαστικές εγγυήσεις για την προστασία των θυμάτων της 

ενδοοικογενειακής βίας, εισάγει την ποινική διαμεσολάβηση και περιγράφει την εξωδικαστική 

υποστήριξη θυμάτων από την αστυνομία, τα νοσοκομεία, τα καταφύγια κ.λπ. 

Ο Νόμος υπ’ αριθ. 3500/2006 θεσπίστηκε για την εκπλήρωση της ευρωπαϊκής υποχρέωσης 

βασισμένης στην απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 σχετικά με το 

καθεστώς των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες (2001/220/ΔΕΥ). Ο νόμος ψηφίστηκε τον Οκτώβριο 

του 2006 και τέθηκε σε ισχύ μετά από τρεις μήνες. Οι αλλαγές και οι καινοτομίες που εισήχθησαν 

από τις νέες διατάξεις έγιναν αντικείμενο κριτικής, αλλά από την άλλη πλευρά, δημιούργησαν 

επίσης μεγάλες προσδοκίες για την αποτελεσματικότητα του νόμου25. 

Η ποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας ήταν ευπρόσδεκτη, αν και ορισμένες από τις διατάξεις 

κρίθηκαν είτε πολύ αυστηρές είτε μη ρεαλιστικές26. Πιο συγκεκριμένα, ο ορισμός του όρου 

οικογένεια (άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 3500/2006) χαρακτηρίστηκε ως πολύ ευρύς, δεδομένου ότι 

περιλαμβάνει όχι μόνο τους συζύγους και τους πρώην συζύγους, τους συντρόφους, τα παιδιά, τα 

αδέλφια και τα μεγαλύτερα μέλη όπως οι παππούδες και γιαγιάδες, αλλά υπό την προϋπόθεση της 

συμβίωσης/συγκατοίκησης, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στους θείους, τις θείες, τα ανίψια και 

τα ξαδέλφια27. 

Ο νομοθέτης σκόπευε επίσης να κινητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς, ενισχύοντας έτσι την 

αποκάλυψη περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με το Άρθρο 23, όταν ο/η 

εκπαιδευτικός υποψιάζεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι ένας από τους/τις μαθητές/-τριες του/της 

ενδέχεται να είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, είναι υποχρεωμένος/η να ενημερώσει αμέσως 

τον διευθυντή ή διευθύντρια του σχολείου. Στη συνέχεια, είναι ευθύνη του διευθυντή ή 

 
25 Γρόζος, Στ. (2010). Ενδοοικογενειακή βία· Από την παραδοσιακή καταστολή έως την ποινική διαμεσολάβηση. Στην Εθνική Σχολή 
Δικαστών, Σύγχρονο Ποινικό Δίκαιο, προστατευτικός παράγοντας ή μέτρο ελευθερίας; (σελ. 174-180). Νομική Βιβλιοθήκη, 2010: 174 
26 Αρτινοπούλου, Β. (2006). Ενδοοικογενειακή κακοποίηση γυναικών. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη: 80 
27 Γεωργιακάκη, Ε. Ε. (2007). Ενδοοικογενειακή βία, Αθήνα-Κομοτηνή: Ant. Ν. Σάκκουλας. 2007: 10, 14) 
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διευθύντριας του σχολείου να ενημερώσει τον/την εισαγγελέα του κράτους ή την αστυνομία 

προκειμένου να διερευνήσει το περιστατικό. Εάν η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να 

αποδειχθεί με άλλα στοιχεία, ο δάσκαλος ή η δασκάλα και ο διευθυντής ή διευθύντρια του 

σχολείου δεν χρειάζεται να καταθέσουν. Ωστόσο, καθώς δεν προβλέπονται περαιτέρω κυρώσεις 

για τους εκπαιδευτικούς που δεν προβαίνουν σε κάποια ενέργεια, η δραστηριοποίησή τους 

εξακολουθεί να αποτελεί θέμα προσωπικής ευαισθησίας και κοινωνικής συνείδησης28. 

Τα δικαιώματα των θυμάτων έχουν ενισχυθεί περαιτέρω μετά την θέσπιση και δημοσίευση του 

Νόμου 4478/201729 (Μέρος 4) για τον ορισμό των ελάχιστων προτύπων για τα δικαιώματα, την 

υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικότητας, ο οποίος εγκρίθηκε στις 23 Ιουνίου 

2017, εναρμονίζοντας την εθνική νομοθεσία σύστημα με την οδηγία 2012/29/ΕΕ. 

 Η Ελλάδα έκανε επίσης το σημαντικό βήμα για την επικύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο που 

παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης, προστασίας, δίωξης και υποστήριξης για την 

καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών. Η επικύρωση πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο 

του 2018 και ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τον νόμο 4531/201830. Ο νέος 

ελληνικός ποινικός κώδικας που κυρώθηκε με τον νόμο 4619/201931 έχει επίσης μεταρρυθμίσει το 

νομικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία, εναρμονίζοντας την ελληνική νομοθεσία με τη 

Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Έχει επίσης μεταρρυθμίσει το νομικό πλαίσιο για τον βιασμό, 

εναρμονίζοντας την ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 36 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.  

Πιο πρόσφατα, (Μάρτιος 2019), η Ελλάδα υιοθέτησε έναν νέο νόμο με τίτλο «Προώθηση της 

ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας Ρυθμίσεις για την 

απονομή Ιθαγένειας Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Λοιπές διατάξεις.» 

(Νόμος 4604/2019), ο οποίος παρέχει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την ισότητα των 

φύλων, ενισχύοντας την έννοια της ίσης μεταχείρισης εστιάζοντας στα αποτελέσματα σε όλες τις 

 
28 Buckley, H., Holt, S. & Whelan, S. (2007). Άκουσέ με! Εμπειρίες παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Αναθεώρηση της 
Κακοποίησης Ανηλίκων, 16, 296. 
29 Νόμος 4478/2017 Οδηγία για τα Θύματα (ΕΕ 91/23-6-2017) 
30 Νόμος 4531/2018 σχετικά με την επικύρωση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας κ.λπ. (ΕΕ A 62/5-4-2018) 
31 Νόμος 4619/2019 «Επικύρωση του Ποινικού Κώδικα» (ΕΕ Α 95/11-06-2019) 
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πτυχές της ζωής των γυναικών. Ο νόμος αυτός αφορά την έμφυλη βία και ενσωματώνει το φύλο 

στη δημόσια διοίκηση μέσω της δημιουργίας φορέων ισότητας σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο. Λαμβάνει υπόψη του διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του 

σεξουαλικού προσανατολισμού και των ταυτοτήτων φύλου. Όσον αφορά τη έμφυλη βία, επιβάλλει 

τη δημιουργία ενός δικτύου μόνιμων δομών σε όλη τη χώρα για την πρόληψη και την εξάλειψη της 

βίας κατά των γυναικών και θεσμοθετεί το πανελλήνιο δίκτυο σεξουαλικής και έμφυλης βίας υπό 

τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) και συμβουλευτικά κέντρα, ξενοδοχεία και 

24ωρη τηλεφωνική γραμμή. Επιπλέον, δίνει ταυτότητα στη Γ.Γ.Ι.Φ., ως κυβερνητικό όργανο 

αφιερωμένο στην ισότητα των φύλων με ευρεία εντολή σχεδιασμού, εφαρμογής και 

παρακολούθησης της εφαρμογής πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς, 

συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας. 

3.1.2 Νόμος 3500/2006: «Αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας και άλλες 
διατάξεις».  

Το 2006, ο Νόμος 3500/2006, όπως εισήχθη και, παρά τις αδυναμίες του, θεωρείται σημαντικό 

βήμα για την αντιμετώπιση του εγκλήματος της ενδοοικογενειακής βίας. Ο όρος «ενδοοικογενειακή 

βία» χρησιμοποιείται από τον Νόμο (άρθρο 1) για να ορίσει την διάπραξη μιας σειράς αξιόποινων 

πράξεων εναντίον ενός ή περισσότερων μελών μιας οικογένειας. Αυτά είναι τα ποινικά αδικήματα 

ενδοοικογενειακού τραυματισμού, παράνομης βίας και απειλών στο σπίτι, ενδοοικογενειακής 

προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, βιασμού και άσεμνης επίθεσης. Η ίδια νομοθετική πράξη 

ορίζει τον όρο «οικογένεια» και τον επεκτείνει ώστε να συμπεριλάβει συντρόφους, πρώην 

συντρόφους και άλλα μέλη της οικογένειας. Υπό αυτό το νομοσχέδιο, η ενδοοικογενειακή βία 

πρέπει να διωχθεί αυτεπαγγέλτως, καθιστώντας τον αστυνομικό νομικά υποχρεωμένο να συλλάβει 

τον δράστη μιας πράξης ενδοοικογενειακής βίας, ακόμη και αν το θύμα δεν συνεχίσει τη δίωξη του 

δράστη. Άλλες σημαντικές παράμετροι του νομοσχεδίου περιλαμβάνουν την απαγόρευση της 

χρήσης βίας σε ανηλίκους ως πειθαρχική μέθοδο και την απαγόρευση βίας κατά την οποία γίνονται 

μάρτυρες οι ανήλικοι. Τέλος, ο νόμος τονίζει την υποχρέωση των εκπαιδευτικών να αναφέρουν 

οποιαδήποτε σιωπηρή ή πιθανολογούμενη βία υποπέσει στην αντίληψή τους, στις αρμόδιες αρχές. 

Σε γενικές γραμμές, οι πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που εισήγαγε ο νόμος περιλαμβάνουν:  

• Πιο αυστηρές κυρώσεις που επιβάλλονται για τη διάπραξη ορισμένων αξιόποινων πράξεων 

εντός της οικογένειας (ειδικά σωματικοί τραυματισμοί και παράνομη βία ή απειλή) 
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• Καθιέρωση της διαδικασίας ποινικής διαμεσολάβησης για παραβάτες ενδοοικογενειακής 

βίας 

• Ορισμός της αναγκαστικής σεξουαλικής επαφής χωρίς τη συγκατάθεση και των δύο 

συζύγων ως έγκλημα 

• Ρητή απαγόρευση της σωματικής βίας εναντίον ανηλίκων ως μέσο σωφρονισμού 

• Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του νόμου στη μόνιμη συμβίωση ενός άγαμου ζευγαριού 

• Προστασία των θυμάτων μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους σε δικαστικές 

διαδικασίες και, αφετέρου, της εγγύησης της ασφάλειάς τους εντός και εκτός του 

οικογενειακού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, προβλέπεται η άμεση εκδίωξη του δράστη από 

την κατοικία και η απαγόρευση του να έχει πρόσβαση στους χώρους διαμονής και εργασίας 

του θύματος, στην κατοικία των πλησιέστερων συγγενών του θύματος, στα καταφύγια και 

στα σχολεία, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη προστασία των θυμάτων και των 

παιδιών τους 

• Πιο αυστηρή τιμωρία των πράξεων ενδοοικογενειακής βίας κατά μιας εγκύου  

• Προβλέψεις για αποζημίωση λόγω ηθικής  βλάβης του θύματος ενδοοικογενειακής βίας 

που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1000 ευρώ, εκτός εάν το ίδιο το θύμα ζητήσει 

χαμηλότερο ποσό. Το ίδιο ισχύει και για τις γενικές διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα 

που προβλέπουν την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης σε κάθε περίπτωση ηθικής 

προκατάληψης ή ψυχικής διαταραχής. 

• Η ενδοοικογενειακή βία ισοδυναμεί με μοιχεία, διγαμία και επιβουλής της ζωής κάποιου 

και ως εκ τούτου, αποτελεί τεκμήριο για τον κλονισμό του γάμου. Με άλλα λόγια, εάν το 

θύμα της ενδοοικογενειακής βίας επιθυμεί να τερματίσει το γάμο λόγω έντονου σοκ, δεν 

χρειάζεται να παρουσιάσει κανένα άλλο περιστατικό για την οριστική λύση του γάμου. 

Ωστόσο, η μεγαλύτερη καινοτομία του νόμου 3500/2006 ήταν η καθιέρωση ποινικής 

διαμεσολάβησης στο ελληνικό ποινικό σύστημα που σήμανε την εισαγωγή μιας διαδικασίας 

αποκατάστασης στο ελληνικό ποινικό σύστημα. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, ο εισαγγελέας 

πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα ποινικής διαμεσολάβησης προτού ακολουθήσει την ποινική 

διαδικασία, διαφορετικά η τελευταία θεωρείται άκυρη. Στο πλαίσιο αυτού του νόμου, ο 

εισαγγελέας θα αποφασίσει εάν είναι δυνατή η διαμεσολάβηση και θα ζητήσει την άδεια του 

θύματος. Εάν το θύμα συναινέσει, ο εισαγγελέας θα καλέσει τον δράστη για διαδικασίες 

μεσολάβησης. Πιο συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία ποινικής 
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διαμεσολάβησης εάν ο δράστης (α) υποσχεθεί ότι δεν θα διαπράξει ποτέ στο μέλλον οποιοδήποτε 

έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας («δίνοντας τον λόγο τιμής του») και απομακρυνθεί από την 

κατοικία του θύματος κατόπιν αιτήματος του θύματος, (β) ακολουθήσει ένα πρόγραμμα 

θεραπευτικής συμβουλευτικής και θεραπείας σε δημόσιο φορέας για διάστημα που κρίνεται 

απαραίτητο από τους υπεύθυνους θεραπευτές, (γ) άρει ή αποκαταστήσει, εφόσον είναι δυνατόν, 

αμέσως τις συνέπειες που προκλήθηκαν από την πράξη και να καταβάλει εύλογη χρηματική 

αποζημίωση στον παθόντα. Ο εισαγγελέας μπορεί επίσης να ζητήσει ιατρική γνωμάτευση του 

θύματος για να διερευνήσει το βάσιμο της καταγγελίας, να εξετάσει μάρτυρες, καθώς και μέλη της 

οικογένειας ή να διατάξει να εξεταστούν από αρμόδιους ανακριτές. Σε περίπτωση που ο δράστης 

συμμορφωθεί με τους όρους της ποινικής διαμεσολάβησης, τότε η υπόθεση κλείνει, αρχειοθετείται 

και η δίωξη δεν είναι πλέον δυνατή. Εάν ο δράστης παραβιάσει τους όρους της μεσολάβησης, ο 

εισαγγελέας ενημερώνεται για την παραβίαση και έχει το δικαίωμα να διακόψει τη διαμεσολάβηση 

και να κινήσει δίωξη. 

Στην πράξη, οι περιπτώσεις διαμεσολάβησης σε πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας 

παραπέμπονται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α. 2012). Το Πρόγραμμα 

Ποινικής διαμεσολάβησης του Ε.Κ.Κ.Α. υλοποιείται μόνο στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη σε 

συνεργασία με την Εισαγγελία Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Σε άλλες πόλεις, ο εισαγγελέας 

θα επικοινωνήσει με διάφορους οργανισμούς για να βρει έναν που θα μπορούσε να δεχτεί μια 

συγκεκριμένη υπόθεση.  

Συνολικά, δεδομένου του μικρού μεγέθους του δείγματος και της ελάχιστης έρευνας σχετικά με την 

ποινική διαμεσολάβηση που είναι ενσωματωμένη στο νομικό σύστημα της Ελλάδας για 

περισσότερα από 12 χρόνια, δεν υπάρχει τρόπος αξιολόγησης των επιπτώσεων. Μέχρι στιγμής, η 

έρευνα σχετικά με την ποινική διαμεσολάβηση στην Ελλάδα έχει συνεισφέρει σημαντικά όσον 

αφορά τις αδυναμίες της εφαρμογής της ποινικής διαμεσολάβησης στην τρέχουσα μορφή της.32  

3.1.3 Ποινική διαμεσολάβηση 

Με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία για τη διαμεσολάβηση σε ποινικές διαδικασίες, ο νόμος 

3500/200633 σχετικά με την «αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας» προβλέπει τη 

 
32 Sheetal Ranjan (2020) Νομοθεσία για την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα: Ανάλυση της ποινικής διαμεσολάβησης, Γυναίκες και 
ποινική δικαιοσύνη, 30:1, 42-68, ΔΠ: 10.1080/08974454.2019.1646192 
33 Νόμος 3500/2006, Αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας (ΕΕ A 232/24-10-2006) 
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διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Η διαδικασία εφαρμόζεται μόνο για 

πλημμελήματα είτε πριν, είτε μετά τη δίωξη, δηλαδή εγκλήματα απλής σωματικής βλάβης, απειλής, 

προσβολής ή εξαναγκασμού. Πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης, δηλαδή ότι ο δράστης ένα συμφωνήσει: 

(1) να μην διαπράξει περαιτέρω αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας, (2) να συμμετάσχει σε ειδικό 

πρόγραμμα συμβουλευτικής/θεραπείας και (3) να αναλάβει την αποκατάσταση του θύματος, όπου 

είναι δυνατόν. Η διαδικασία εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εισαγγελέα και, εκτός από την πρόταση 

του εισαγγελέα, μπορεί η συγκεκριμένη διαδικασία να κινηθεί και κατόπιν αιτήματος του 

δράστη/εναγόμενου. 

Σε κάθε περίπτωση, εκδίδεται Εντολή Εισαγγελέα για την επικύρωση της διαδικασίας, η οποία 

θεωρείται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη για τρία χρόνια. (Η Εντολή του Εισαγγελέα καταγράφεται επίσης 

σε ειδικό τμήμα του ποινικού μητρώου). Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ετών η δίωξη ή η δίκη 

αναστέλλεται υπό τις εν λόγω προϋποθέσεις και το πρόγραμμα παροχής συμβουλών θα πρέπει να 

διεξαχθεί και να ολοκληρωθεί από εξειδικευμένο ψυχολόγο. Εάν παραβιαστεί σκόπιμα κάποια 

προϋπόθεση, ανακαλείται η εντολή του εισαγγελέα του κράτους και η δίκη συνεχίζεται με βάση τις 

κανονικές διατάξεις, καθώς απαγορεύεται η επανάληψη της διαμεσολάβησης (άρθρο 13 παρ. 3 του 

Νόμου υπ’ αριθ. 3500/2006). Αντίθετα, εάν η διαμεσολάβηση είναι επιτυχής, η ποινική διαδικασία 

και η επιβολή ποινής ακυρώνονται.34 

Στην Ελλάδα, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) είναι το μόνο κυβερνητικό όργανο 

που οι εισαγγελείς έστειλαν δράστες σε προγράμματα θεραπευτικής συμβουλευτικής και 

θεραπείας. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται στην Αττική (Αθήνα-Πειραιάς) και στη 

Θεσσαλονίκη και απευθύνονται στους φερόμενους ως δράστες ενδοοικογενειακής βίας. Η 

παραπομπή γίνεται από τις τοπικές εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου. Σε άλλες πόλεις, ο 

εισαγγελέας θα επικοινωνήσει με διάφορους οργανισμούς για να βρει έναν που θα μπορούσε να 

δεχτεί μια συγκεκριμένη υπόθεση. 

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση δραστηριοτήτων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(ΕΚΚΑ) το 201835, οι εισαγγελείς σε όλη την επικράτεια έστειλαν στις υπηρεσίες του ΕΚΚΑ στην 

 
34 Πιτσέλα Α., Χατζησπύρου Τ., Ενδοοικογενειακή βία και διαμεσολάβηση στην Ελλάδα: 
Ευρήματα από την εφαρμογή της διαδικασίας αποκατάστασης (2013) Εφημερίδα επανορθωτικής Δικαιοσύνης: 15-16 
35Ε.Κ.Κ.Α, Απολογισμός λειτουργίας 2018 (2019), ανακτήθηκε από 
http://www.ekka.org.gr/images/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9
C%CE%9F%CE%99%20%CE%95%CE%9A%CE%9A%CE%91/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9
C%CE%9F%CE%A3%202018.pdf  

http://www.ekka.org.gr/images/ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ%20ΕΚΚΑ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ%202018.pdf
http://www.ekka.org.gr/images/ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ%20ΕΚΚΑ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ%202018.pdf
http://www.ekka.org.gr/images/ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ%20ΕΚΚΑ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ%202018.pdf
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Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη συνολικά 127 περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, το 2018 στην Αθήνα 

αναφέρθηκαν 35 περιπτώσεις ενώ στη Θεσσαλονίκη 92. Το 2017, απεστάλησαν 24 περιπτώσεις 

στην Αθήνα, ενώ 88 στη Θεσσαλονίκη και 112 περιπτώσεις. Ωστόσο, τα αποδεικτικά στοιχεία 

σχετικά με την πραγματική πρακτική σε αυτές τις περιπτώσεις είναι λιγοστά και δεν υπάρχουν 

πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των ποινικών διαμεσολαβήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. 

Ο ψυχολόγος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης έδωσε μια εικόνα του συμβουλευτικού 

προγράμματος. Οι συνεδρίες είναι εβδομαδιαίες και διαρκούν μία ώρα, επομένως αυτή η 

προσέγγιση θα μπορούσε να θεωρηθεί μόνο συμβουλευτική, όχι θεραπευτική, και περιορισμένης 

συμβολής στην πρόληψη της υποτροπής. Ο φόρτος εργασίας σε συνδυασμό με την έλλειψη 

προσωπικού προκαλεί καθυστερήσεις και εμποδίζει τη διεξαγωγή συνεδριών παρακολούθησης 

μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις ξένων η 

επικοινωνία με τα άτομα ήταν δύσκολη λόγω γλωσσικών ορίων.36 

Η έλλειψη προσωπικού σε συνδυασμό με την υιοθετημένη ψυχολογική προσέγγιση, δηλαδή τη 

χρήση του συστημικού μοντέλου που απαιτεί την παρουσία τόσο του δράστη όσο και του θύματος 

κατά τη διάρκεια των συμβουλευτικών συνεδριών, οδήγησε στην αδυναμία εξυπηρέτησης 

περισσότερων περιστατικών. Επίσης, η διάρκεια του προγράμματος λόγω του συστημικού 

μοντέλου τείνει να είναι πολύ μεγάλη, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα θύματα είναι απρόθυμα να 

συμμετάσχουν. Η διαμεσολάβηση είναι είτε γρήγορη είτε άμεση, καθώς η Εντολή του Εισαγγελέα 

χρειάζεται μήνες για να εκδοθεί. Η διεξαγωγή του συμβουλευτικού προγράμματος αντιμετωπίζει 

καθυστερήσεις καθώς ο δράστης περιμένει τουλάχιστον δύο έως έξι μήνες πριν από την πρώτη 

συνεδρία. Η απουσία ή η απροθυμία άλλων κρατικών θεσμών να αναλάβουν τις συμβουλές και η 

έλλειψη προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκαλούν δυσκολίες στην 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή της διαμεσολάβησης.37 Υπό αυτήν την έννοια, η συνεργασία με 

άλλα ιδρύματα θεωρείται ζωτικής σημασίας, καθώς όχι μόνο θα διευκολυνθεί η διεξαγωγή του 

συμβουλευτικού προγράμματος, αλλά θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα εξειδικευμένης θεραπείας 

σε περιπτώσεις ψυχικών ασθενειών, ναρκωτικών ή κατάχρησης αλκοόλ.38 

Σε γενικές γραμμές, η εφαρμογή της επανορθωτικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα αντιμετώπισε μια 

σειρά προβλημάτων και αντιφάσεων. Αυτά αναφέρονται κυρίως στην έλλειψη ευρύτερου δημόσιου 

 
36 Πιτσέλα Α., Χατζησπύρου Τ.: 24-25 
37 Πιτσέλα Α., Χατζησπύρου Τ., Ενδοοικογενειακή βία και διαμεσολάβηση στην Ελλάδα: 
Ευρήματα από την εφαρμογή της διαδικασίας αποκατάστασης (2013) Εφημερίδα επανορθωτικής δικαιοσύνης: 15-1 
38 Πιτσέλα Α., Χατζησπύρου Τ.: 24-25 
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διαλόγου για τη διαμεσολάβηση και την επανορθωτική δικαιοσύνη, καθώς και την πιθανή 

αλληλοεπικάλυψη ρόλων μεταξύ του εισαγγελέα και του διαμεσολαβητή. Σε μια αξιολόγηση που 

πραγματοποιήθηκε το 2008, ο Γιοβάνογλου ανέφερε ότι ο τρόπος με τον οποίο εισήχθη η 

επανορθωτική δικαιοσύνη για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας ήταν λανθασμένος από την 

αρχή. Αυτό αποδόθηκε σε μεγάλο βαθμό στο ρόλο των εισαγγελέων, οι οποίοι αναμένεται να 

ενεργούν ως διαμεσολαβητές παρά την έλλειψη εκπαίδευσης. Μέχρι τη θέσπιση του νόμου, η 

απουσία δημόσιων φορέων, ικανών να διεξάγουν το προαναφερθέν συμβουλευτικό πρόγραμμα, 

ήταν επίσης ένα έντονα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Σύμφωνα με την Αρτινοπούλου, υπάρχει επίσης 

έλλειψη συνεπούς νομοθετικής καθοδήγησης, έλλειψη γνώσεων του κοινού για το πρόγραμμα, 

ασαφείς κατευθυντήριες γραμμές για όλους τους ενδιαφερόμενους και κακή υποδομή για 

υποστήριξη και παρακολούθηση.39 Παραδείγματα ελλείψεων στην εφαρμογή της επανορθωτικής 

δικαιοσύνης σχετίζονται επίσης με το σύστημα αναφοράς, την έλλειψη συντονισμού εκ μέρους των 

κοινωνικών υπηρεσιών και τις στρατηγικές επακολούθησης για την αξιολόγηση της προόδου. 

Επίσης, η επιβολή ποινικής διαμεσολάβησης παρεμποδίζεται συχνά από την απροθυμία του 

δράστη να συνεργαστεί.40 

Η ΒΙΑ-STOP είναι επίσης μια μη κυβερνητική οργάνωση στην Ελλάδα που προσφέρει εξειδικευμένα 

προγράμματα δράσεων κατά της ενδοοικογενειακής βίας στην πόλη της Καβάλας σε συνεργασία με 

τον τοπικό εισαγγελέα για την τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας αρ. 3500/2006 για ποινική 

διαμεσολάβηση.  

3.1.4 Νόμος 4478/2017: Οδηγία για τα Θύματα  

Ο ελληνικός Νόμος 4478/2017 θεσπίζει τα ελάχιστα πρότυπα για τα δικαιώματα, την υποστήριξη 

και την προστασία των θυμάτων εγκλήματος, εναρμονίζοντας την εθνική νομοθεσία με την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Θύματα και θέτει τις βάσεις για μια ολιστική υποστήριξη και προστασία 

των δικαιωμάτων των θυμάτων στην Ελλάδα και τις διατάξεις για την πλειοψηφία των Θυμάτων.  

Στο πλαίσιο του Νόμου 4478/2017 οι αστυνομικοί αναμένεται, μεταξύ άλλων καθηκόντων, να 

ενημερώνουν τα θύματα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και με οποιοδήποτε μέσο διαθέσιμο, 

σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παραδεκτού μιας ποινικής καταγγελίας και σχετικά 

με το δικαίωμα συμμετοχής στις αστικές διαδικασίες ως η αστική πλευρά που ζητά αποζημίωση· 

 
39 Αρτινοπούλου, 2015, Πιτσέλα και Χατζησπύρου, 2013; Wasileski, 2017 
40 Γαβριηλίδης Τ., Αρτινοπούλου Β. (2010), Επανορθωτική δικαιοσύνη και βία κατά των γυναικών: Συγκρίνοντας την Ελλάδα και το 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ασιατική Εγκληματολογία ΔΠ 10.1007/s11417-011-9123-x  
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σχετικά με το πώς και υπό ποιές προϋποθέσεις μπορούν να λάβουν νομική συνδρομή, να 

υποβάλουν αξίωση αποζημίωσης ή να λάβουν υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας· σχετικά με 

τη διαθέσιμη επιλογή της επανορθωτικής δικαιοσύνης και τις αρχές που μπορούν να εργαστούν για 

την αποκατάσταση της ζημίας από τη διαμεσολάβηση μεταξύ αυτών και του δράστη· σχετικά με το 

πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να επιστραφούν τα έξοδα που προκύπτουν από τη 

συμμετοχή τους στις ποινικές διαδικασίες· και πώς μπορούν να υποβάλουν καταγγελία εναντίον 

μιας αρχής εάν πιστεύουν ότι δεν έχουν γίνει σεβαστά τα δικαιώματά τους. Εκτός από τα 

δικαιώματά τους στην ποινική διαδικασία, τα θύματα θα ενημερωθούν επίσης για την πρόσβαση 

σε ιατρική περίθαλψη και για κάθε εξειδικευμένη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχολογικής βοήθειας και της εναλλακτικής στέγασης, καθώς και για το πώς και υπό ποιες 

προϋποθέσεις μπορούν να εφαρμοστούν προστατευτικά μέτρα.  

Γενικές και ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων μπορούν να παρέχονται από την Αστυνομία 

και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή και δημόσιους φορείς, όπως τοπικές αρχές, υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας, κοινοτικά κέντρα, κέντρα συμβουλευτικής που λειτουργούν από τη Γενική 

Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, υπηρεσίες που προσφέρονται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, τα Ανεξάρτητα Γραφεία Προστασίας των Ανήλικων Θυμάτων των Υπηρεσιών 

Επιτήρησης Ανηλίκων και Δικαστικής Επιτήρησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλων 

(εθελοντικών) οργανισμών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα παιδιά των γυναικών που πέφτουν 

θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, εκμετάλλευσης, ενδοοικογενειακής βίας, εμπορίας και 

ρατσισμού41. 

Ειδικότερα, ο νόμος 4478/2017 ορίζει τις υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων ως τις δημόσιες 

υπηρεσίες, καθώς και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν γενικές ή ειδικές υπηρεσίες 

υποστήριξης και φροντίδας. Το δικαίωμα των θυμάτων για πρόσβαση στις υπηρεσίες υποστήριξης 

των θυμάτων διασφαλίζεται στο Άρθρο 61. Ωστόσο, οι υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων στην 

Ελλάδα είναι περιορισμένες σε αριθμό και διατίθενται μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες θυμάτων, 

πράγμα που σημαίνει ότι ένας σημαντικός αριθμός θυμάτων ενδέχεται τελικά να μην λάβει την 

απαιτούμενη υποστήριξη42.  

 
41 Ηρώ Μ., (2019) VOCIARE - Ανάλυση των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκλήματος στην Ευρώπη, ανακτήθηκε από 
https://victimsupport.eu/activeapp/wpcontent/uploads/2019/08/VOCIARE_National_Report_Greece_interactive.pdf  
42 Ηρώ Μ., (2019) VOCIARE - Ανάλυση των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκλήματος στην Ευρώπη, ανακτήθηκε από 
https://victimsupport.eu/activeapp/wpcontent/uploads/2019/08/VOCIARE_National_Report_Greece_interactive.pdf  

https://victimsupport.eu/activeapp/wpcontent/uploads/2019/08/VOCIARE_National_Report_Greece_interactive.pdf
https://victimsupport.eu/activeapp/wpcontent/uploads/2019/08/VOCIARE_National_Report_Greece_interactive.pdf
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 3.1.5 Νόμος 4531/2018: «Kύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης» 

Το 2018, η Ελλάδα επικύρωσε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Νόμος 4351/2018), 

που είναι μέχρι στιγμής το πιο εκτεταμένο νομικό μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας ως παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Εισάγοντας τροποποιήσεις στο υπάρχον νομικό πλαίσιο [π.χ. στον νόμο για την 

ενδοοικογενειακή βία (νόμος 3500/2006) και τον ελληνικό ποινικό κώδικα], ο νέος νόμος 

υπογραμμίζει την υποχρέωση του κράτους να αντιμετωπίζει πλήρως την έμφυλη βία σε όλες τις 

μορφές της και να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και την προστασία 

των θυμάτων και να διώκει τους δράστες. 

Όσον αφορά τις αλλαγές που εισήγαγε η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αξίζει να σημειωθεί ότι 

το Άρθρο 2 του νόμου 4531/2018 έκανε τις τροποποιήσεις στον ελληνικό ποινικό κώδικα, που ήταν 

απαραίτητες για την συμμόρφωσή του με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Συγκεκριμένα:  

• τα έθιμα και τις παραδόσεις που ακολουθεί ο δράστης, καθώς και η θρησκεία του δεν μπορούν 

να μειώσουν την ποινή (τροποποίηση του άρθρου 79, παράγραφος 3α) του ποινικού κώδικα με 

σκοπό την συμμόρφωσή της με το άρθρο 42 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης). 

 • Το άρθρο 315Β προστέθηκε στον ποινικό κώδικα (σύμφωνα με το άρθρο 38 της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης) με την προϋπόθεση ότι όποιος προκαλεί ή παρακινεί μια γυναίκα να υποστεί 

ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων και όποιος προκαλεί ή παροτρύνει δημόσια αυτή την 

πράξη τιμωρείται με φυλάκιση.  

• Ο εξαναγκασμός ενός ατόμου να συνάψει γάμο προστίθεται στις ποινικές διατάξεις για την 

εμπορία ανθρώπων. Έτσι, το άρθρο 323ΠΚ συμμορφώνεται με το άρθρο 37 της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης. 

 • Η παρακολούθηση ατόμου ποινικοποιείται για πρώτη φορά από το άρθρο 333 (1) του ποινικού 

κώδικα, το οποίο εφαρμόζει το Άρθρο 34 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.  

Το άρθρο 3 του Νόμου 4531/2018 τροποποίησε τον Νόμο 3500/2006 «για την ενδοοικογενειακή 

βία». Συγκεκριμένα: 
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• Η έννοια της «οικογένειας» διευρύνθηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει τα συμβαλλόμενα μέρη σε 

συμβίωση (συμπεριλαμβανομένων των ομοφυλοφίλων) που προβλέπει ο Ν. 4356/2015.  

• Η διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης που προβλέπεται στο άρθρο 11 (2β) του Ν. 3500/2006 

τροποποιείται. Σε περίπτωση που το άτομο που παρακολουθεί ένα ειδικό συμβουλευτικό 

θεραπευτικό πρόγραμμα σε δημόσιο φορέα επιλέγει σκόπιμα να μην το ολοκληρώσει, ο 

Εισαγγελέας διακόπτει την ποινική διαμεσολάβηση με αναδρομική ισχύ και η ποινική δίωξη 

συνεχίζεται. Αυτή η διάταξη εγκρίθηκε για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμόρφωση του 

δράστη με τη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης.  

• Όταν το θύμα είναι ανήλικο, η προθεσμία παραγραφής του αδικήματος της ενδοοικογενειακής 

βίας αναστέλλεται έως ότου το θύμα φτάσει στην ηλικία ενηλικίωσης και για ένα έτος μετά, στην 

περίπτωση πλημμελήματος και για τρία χρόνια μετά στην περίπτωση κακουργήματος. Επομένως, 

το άρθρο 56 του νόμου 3500/2006 εναρμονίζεται με το άρθρο 58 της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης.  

Επιπλέον, ο νόμος 4531/2018 ορίζει τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής 

Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) ως συντονιστικό όργανο για την παρακολούθηση 

της εφαρμογής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της εν λόγω  

Σύμβασης.  

Η υπογραφή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης έγινε αποδεκτή ως ένα σημαντικό βήμα για την 

προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα και, 

κυρίως, ο νέος νόμος αξιολογείται θετικά. Αν και σημαντικές, οι αλλαγές που επιτεύχθηκαν 

χαρακτηρίστηκαν ως αποσπασματικές. Στην πραγματικότητα, η Σύμβαση επικρίνεται για το ότι δεν 

παρέχει: (α) την εισαγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την καταπολέμηση της βίας και την εξάλειψη 

των στερεοτύπων των φύλων στα σχολεία· (β) την κατάρτιση επαγγελματιών που ασχολούνται με 

τα θύματα βίας (π.χ. ιατρών, ψυχολόγων, εκπαιδευτικών) και των αστυνομικών σχετικά με την 

αντιμετώπιση περιστατικών βίας43. 

 
43Πετρόγλου Π., Έκθεση Χώρας στην Ισότητα των Φύλων Ελλάδα (2020), ανακτήθηκε από: 
https://www.equalitylaw.eu/downloads/5235-greece-country-report-gender-equality-2020-1-92-mb. 

 

https://www.equalitylaw.eu/downloads/5235-greece-country-report-gender-equality-2020-1-92-mb
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3.1.6 Νόμος 4619/2019 «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα»  

Ο νέος Ποινικός Κώδικας (εφεξής ΠΚ) κυρώθηκε με το Ν. 4619/2019 και τέθηκε σε ισχύ την 1η 

Ιουλίου 2019, αντικαθιστώντας τον προηγούμενο Ποινικό Κώδικα του 1950.   Σύμφωνα με την 

αιτιολογική έκθεση, ο νέος νόμος στοχεύει να ενσωματώσει στον Ποινικό Κώδικα τις πράξεις 

ενδοοικογενειακής βίας, διατηρώντας παράλληλα σε ισχύ το Ν. 3500/2006.  

Το άρθρο 312 ΠΚ υπό τον τίτλο «Σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων» καλύπτει το αδίκημα της 

ενδοοικογενειακής βίας προβλέποντας αυστηρότερη τιμωρία για όλες τις μορφές σωματικής 

βλάβης (απλή, επικίνδυνη, βαριά και θανατηφόρα) όταν τελείται σε βάρος συζύγου ή συμβίου.   

Πριν από την εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα (Νόμος υπ’ αριθμ. 4619/2019), τα θέματα 

ενδοοικογενειακής βίας ρυθμίζονταν από το Ν. 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της 

ενδοοικογενειακής βίας». Ο Ν. 3500/2006 επικρίθηκε έντονα καθότι έγειρε σοβαρά δογματικά 

προβλήματα, μεταξύ άλλων, η διαπίστωση της συνεχούς σκληρής συμπεριφοράς του δράστη. 

Ακόμη, επικρίθηκε ως ανεπαρκής και αναποτελεσματικός, κατά μείζονα λόγο δεδομένου ότι οι 

διατάξεις του παρέμειναν εκτός του ΠΚ (και άλλων σχετικών νομοθετικών πλαισίων), 

δημιουργώντας νομική αβεβαιότητα και δυσκολίες στην εφαρμογή. Ο νέος ΠΚ (Ν. 4619/2019) δεν 

κάνει ρητή αναφορά στο Ν. 3500/2006.  Ωστόσο, η Αιτιολογική Έκθεση του νέου νόμου ορίζει 

σαφώς ότι το νέο άρθρο 312 είχε ως στόχο να καλύψει το έγκλημα της ενδοοικογενειακής βίας, το 

οποίο έως τότε κάλυπτε ο Ν. 3500/2006. Γίνεται δεκτό ότι το άρθρο 312 του νέου ΠΚ υπερισχύει 

των διατάξεων του Ν. 3500/2006, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μόνο για όσα θύματα ή 

συμπεριφορές ενδοοικογενειακής βίας δεν καλύπτονται από το άρθρο 312 ΠΚ.  Όσον αφορά τις 

διαδικαστικές διατάξεις του Ν. 3500/2016, γίνεται δεκτό ότι εξακολουθούν να ισχύουν για όλα τα 

ποινικά αδικήματα που περιγράφονται στο Ν. 3500/2006, ακόμη κι αν ορισμένα εξ αυτών 

τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 312 ΠΚ44. 

Ο νέος ΠΚ αναμόρφωσε επίσης το νομικό πλαίσιο για τον βιασμό, ευθυγραμμίζοντας την ελληνική 

νομοθεσία με το άρθρο 36 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Το νέο άρθρο 336, παρ. 1, του 

Ποινικού Κώδικα καλύπτει τη χρήση σωματικής ή ψυχολογικής βίας (απειλή). Αυτό τροποποιεί την 

προηγούμενη διάταξη του άρθρου 336 παρ. 1 ΠΚ, του οποίου η νομολογική ερμηνεία απαιτούσε 

 
44 Petroglou P. (2019), New penal provisions on domestic violence in line with the Istanbul Convention, retrieved from  
https://www.equalitylaw.eu/downloads/4945-greece-new-penal-provisions-on-domestic-violence-in-line-with-the-istanbul-
convention-pdf-93-kb  

https://www.equalitylaw.eu/downloads/4945-greece-new-penal-provisions-on-domestic-violence-in-line-with-the-istanbul-convention-pdf-93-kb
https://www.equalitylaw.eu/downloads/4945-greece-new-penal-provisions-on-domestic-violence-in-line-with-the-istanbul-convention-pdf-93-kb


 
 

38 

 
  

Συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα,  
Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής  

                                                                             Ένωσης (2014-2020) 

μια «σοβαρή» και «άμεση» απειλή κατά «ουσιαστικού δικαιώματος» του θύματος45. Συνεπώς, το 

πεδίο εφαρμογής του εγκλήματος του βιασμού περιοριζόταν σημαντικά. Κυρίως, όμως, βάσει του 

άρθρου 336 παρ. 5 ΠΚ αναγνωρίζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο ότι το έγκλημα του 

βιασμού δεν διαπράττεται μόνο με τη χρήση σωματικής ή ψυχολογικής βίας (απειλή), όπως 

προβλέπεται στο προαναφερθέν άρθρο 336 παρ. 1 ΠΚ, αλλά και με την έλλειψη συγκατάθεσης του 

θύματος, σύμφωνα με το άρθρο 36 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Υπό αυτήν την έννοια, 

όλες οι μορφές βιασμού συνιστούν κακούργημα και για πρώτη φορά ο βιασμός ορίζεται με βάση 

της απουσία συναίνεσης του θύματος και όχι με τον βαθμό βίας του θύτη.  Πρόκειται για 

κακουργηματική πράξη που τιμωρείται με φυλάκιση έως και 10 ετών. 

 

3.1.7 Νόμος 4604/2019:  ‘Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, 
πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας’.  

 
 Ο νέος νόμος εισάγει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων και την 

εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, ο οποίος εφαρμόζεται οριζόντια σε όλους τους 

τομείς της ζωής και καλύπτει τις νομικές σχέσεις τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού δικαίου. 

Ειδικότερα, ο νόμος: 

 

• Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νομικού πλαισίου για την ισότητα των φύλων και την 

εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών.  

• Προβλέπει τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου δομών και υπηρεσιών για γυναίκες 

- θύματα έμφυλης βίας (θεσμοθέτηση του Πανελλήνιου δικτύου έμφυλης βίας από την 

Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και τους Δήμους, το οποίο περιλαμβάνει τα Συμβουλευτικά Κέντρα, τους 

Ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και την 24-ωρη πανελλαδική Τηλεφωνική 

γραμμή SOS 15900) · 

• Ενθαρρύνει τις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν 

«Σχέδια Ισότητας» με συγκεκριμένους στόχους, στρατηγικές και πρακτικές, και η Γενική 

Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να τους απονείμει «Ετικέτες 

Ισότητας» ως επιβράβευση για τη δέσμευσή τους υπέρ της ισότιμης μεταχείρισης και των 

ίσων ευκαιριών προς τους άνδρες και τις γυναίκες εργαζομένους · 

 
45 Η προηγούμενη διάταξη του άρθρου 336 παρ. 1 ΠΚ, η οποία εγκρίθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3500/2006 περί 
ενδοοικογενειακής βίας, ΦΕΚ A’ 232/24.10.2006, είχε ως εξής: «1. Όποιος με σωματική βία ή απειλή σοβαρού και άμεσου κινδύνου 
ζωής εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης τιμωρείται με φυλάκιση». 
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• Αναγνωρίζει ως πειθαρχικό παράπτωμα την παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων 

ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και 

απασχόλησης, καθώς τη χρήση γλώσσας έμφυλης διάκρισης · 

• Εισάγει ποσόστωση ύψους 40% στη συμμετοχή γυναικών για τις Βουλευτικές εκλογές, ανά 

εκλογική περιφέρεια, το οποίο αποτελεί μια σημαντική αύξηση συγκριτικά με την τρέχουσα 

ποσόστωση ύψους 33%.  Πρέπει να σημειωθεί ότι η ποσόστωση 40% ισχύει ήδη για τις 

εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης · 

• Ιδρύει Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας σε κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, το 

Γραφείο Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και τον Τομέα Ισότητας της 

Ένωσης Περιφερειών, ενώ αναβαθμίζονται οι Δημοτικές και Περιφερειακές Επιτροπές 

Ισότητας · 

• Εντάσσει τη διάσταση του φύλου στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της 

κοινωνικής αλληλεγγύης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της διαφήμισης · 

• Δημιουργεί έναν εθνικό μηχανισμό για την ισότητα των φύλων, που περιλαμβάνει 

μηχανισμούς και φορείς σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με σκοπό την 

εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Γενικότερα, ο νέος νόμος ενσωματώνει τη 

διάσταση του φύλου σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης, αναθέτοντας σε όλα τα 

Υπουργεία το καθήκον να παρουσιάζουν ετησίως τις σχετικές δράσεις, προγράμματα και 

εκθέσεις προόδου, να υιοθετούν ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες για τα θέματα φύλου 

καθώς και για την αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, και να 

συλλέγουν δεδομένα με βάση το φύλο · 

• Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων και των γυναικείων οργανώσεων.   
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4. Ενδοοικογενειακή βία και COVID-19 

 
Η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 

(Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) αναγνωρίζει ότι ο εγκλεισμός στο σπίτι και οι περιορισμοί στην κυκλοφορία για τη 

μείωση της διάδοσης του κορονοïού, οδήγησαν σε συχνότερη, σοβαρότερη και πιο επικίνδυνη 

μορφής ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών και των παιδιών τους.  Πολλές γυναίκες βρέθηκαν 

σε επικίνδυνη κατάσταση, με την πανδημία να παίρνει τη μορφή μιας θύελλας που εντείνει τον 

έλεγχο και την απομόνωσή τους στον ίδιο χώρο με τους βίαιους συζύγους/συντρόφους, πίσω από 

κλειστές πόρτες, ενώ παράλληλα τις αποκόπτει από τους ανθρώπους και τους πόρους που θα 

μπορούσαν να τις βοηθήσουν46.  

 

Σημαντική αύξηση των καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε κατά τις ημέρες της 

καραντίνας και του υποχρεωτικού εγκλεισμού (καραντίνα) στο σπίτι λόγω της πανδημίας, σύμφωνα 

με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από την Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 

Φύλων, κ. Μαρία Συρεγγέλα.   

 

Τον Μάρτιο 2020, συνολικά 246 γυναίκες επιζώσες Έμφυλης βίας και Πολλαπλών Διακρίσεων 

έλαβαν εξειδικευμένη υποστήριξη από τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου σε όλη την Ελλάδα, 

ενώ σημειώθηκε αύξηση 23,2% (303) στις περιπτώσεις που καταγράφηκαν τον Απρίλιο 2020 

(σύνολο μοναδικών περιστατικών βίας Μαρτίου 2020 & Απριλίου 2020:   549).  Στις 30 Απριλίου 

2020, οι Ξενώνες φιλοξενούσαν συνολικά 79 γυναίκες, καλύπτοντας περίπου το 37,6% της 

συνολικής χωρητικότητας του Δικτύου Δομών σε ολόκληρη την επικράτεια47.  

 

Η Γραμμή Υποστήριξης 15900 SOS Hotline της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και 

Ισότητας των Φύλων έλαβε αυξημένο αριθμό κλήσεων.  Σύμφωνα με την Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., οι κλήσεις για 

 
46 Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων:  Διμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο:   Πολιτικές και Δράσεις της 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, στις Συνθήκες 
Πανδημίας του Covid-19 στην Ελλάδα.  Ανάλυση στατιστικών στοιχείων από το Δίκτυο Δομών και την Γραμμή Υποστήριξης 15900 SOS 
Hotline για την έμφυλη βία (Μάρτιος 2020 - Απρίλιος 2020). 
47 Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων:  Διμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο:  Πολιτικές και Δράσεις της 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, στις Συνθήκες 
Πανδημίας του Covid-19 στην Ελλάδα. Ανάλυση στατιστικών στοιχείων από το Δίκτυο Δομών και την Γραμμή Υποστήριξης 15900 SOS 
Hotline για την έμφυλη βία (Μάρτιος 2020 - Απρίλιος 2020). 
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περιστατικά βίας κατά τον Απρίλιο ανήλθαν σε 1.070, ενώ οι αντίστοιχες κλήσεις κατά τον μήνα 

Μάρτιο ήταν 325. Εξίσου ανησυχητική είναι η αύξηση των κλήσεων για περιστατικά 

ενδοοικογενειακής βίας τον Απρίλιο, με 648 κλήσεις.  Ειδικότερα, οι κλήσεις για ενδοοικογενειακή 

βία σχεδόν τετραπλασιάστηκαν τον μήνα της «καραντίνας» σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, 

ήτοι τον Μάρτιο, κατά τον οποίο είχαν καταγραφεί 166 κλήσεις για παρόμοια συμβάντα.    

 
Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι επτά στα δέκα περιστατικά βίας δηλώθηκαν από τα ίδια τα θύματα 

ενώ τρία στα δέκα αναφέρθηκαν από τρίτους, όπως γονείς, παιδιά, αδέλφια, γείτονες και φίλους. 

«Είναι σαφές ότι η ενημερωτική εκστρατεία για τη στήριξη των γυναικών - θυμάτων βίας 

κινητοποίησε τις εμπλεκόμενες, καθώς και τα τρίτα πρόσωπα, ώστε να επικοινωνήσουν με την 

τηλεφωνική γραμμή SOS και να δηλώσουν τα περιστατικά βίας», ανέφερε η Γενική Γραμματέας  

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.   Η Μαρία Συρεγγέλα τόνισε ότι είναι ιδιαίτερης 

σπουδαιότητας το γεγονός ότι εννέα στα δέκα άτομα που κάλεσαν την τηλεφωνική γραμμή SOS 

15900, τόλμησαν για πρώτη φορά να αναφέρουν το περιστατικό βίας, να ζητήσουν στήριξη και, με 

τη σειρά τους, να στείλουν σε όλες τις γυναίκες το μήνυμα: «Μένουμε σπίτι, αλλά δεν μένουμε 

σιωπηλές».   

 
Τα στατιστικά στοιχεία του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου (UWAH) είναι σε 

συμφωνία με εκείνα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., επιβεβαιώνοντας αμφότερα ότι τα περιοριστικά μέτρα που 

τέθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19 οδήγησαν σε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. 

Συγκεκριμένα, ενώ για ολόκληρο το έτος 2019, ο συνολικός αριθμός των γυναικών θυμάτων βίας 

που έλαβαν βοήθεια από το Συμβουλευτικό Κέντρο του ανωτέρω Συνδέσμου ήταν 126, μόνο για 

τους πρώτους 5 μήνες του 2020 ο αριθμός τους ανήλθε σε 138.  Ταυτόχρονα, ενώ για ολόκληρο το 

έτος 2019, η Γραμμή Υποστήριξης SOS Helpline του ανωτέρω Συνδέσμου είχε δεχτεί 134 κλήσεις, 

μόνο για τους πρώτους 5 μήνες του 2020 η Γραμμή Υποστήριξης δέχτηκε 117 κλήσεις.  Σύμφωνα με 

τα στοιχεία του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, οι κλήσεις στη γραμμή SOS 

15900 παρουσίασαν απότομη άνοδο (κατά 40%) στις 2 πρώτες εβδομάδες της καραντίνας, με 

παράλληλη μείωση των κλήσεων εν ευθέτω χρόνο, και ήταν περισσότερες σε σύγκριση με την ίδια 

περίοδο του περασμένου έτους (19 Μαρτίου 2020 έως 19 Μαΐου 2020).  Τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των εν λόγω κλήσεων καταδεικνύουν ότι η επικοινωνία ήταν αποσπασματική λόγω 

της απειλής του δράστη, της απομόνωσης των γυναικών και του αυστηρού ελέγχου. Συνεπώς, ο 

Σύνδεσμος  Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου όφειλε να είναι ευέλικτος και να καθιερώσει 

μια πρόσθετη υπηρεσία, ήτοι την επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυμάτων, καθότι ο έλεγχος που 



 
 

42 

 
  

Συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα,  
Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής  

                                                                             Ένωσης (2014-2020) 

ασκούσε ο δράστης μπορεί να είχε επεκταθεί και στην παρακολούθηση των ηλεκτρονικών 

συσκευών (όπως κινητά τηλέφωνα), του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θέτοντας 

επιπλέον περιορισμούς και δυσχεραίνοντας τη δυνατότητα των γυναικών να αναζητήσουν βοήθεια. 

Το κύριο χαρακτηριστικό των  συγκεκριμένων email ή μηνυμάτων  (γραπτών ή μέσω Facebook) είναι 

πως στη συντριπτική τους πλειοψηφία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «απελπισμένα» 

μηνύματα.   

 

 

5. Υφιστάμενες πολιτικές και οργανώσεις για την πρόληψη της 
ενδοοικογενειακής βίας 

 

5.1 Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ) 

Η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και  Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 

(Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) είναι ο αρμόδιος κρατικός φορέας για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 

παρακολούθηση των πολιτικών για την Ισότητα των Φύλων σε όλους τους τομείς.  Ιδρύθηκε το 1985 

ως ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία και σήμερα ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων.  Συγκεκριμένα, η Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. αποτελεί μέρος του Εθνικού Μηχανισμού για την 

Ισότητα των Φύλων σε κεντρικό εθνικό επίπεδο48, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (α) να συντάσσει 

και να εφαρμόζει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, κατόπιν διαβούλευσης με 

τις γυναικείες και φεμινιστικές οργανώσεις/ΜΚΟ και με άλλους φορείς του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα, καθώς και να παρακολουθεί την εφαρμογή του · β) να συντάσσει και να υποβάλει 

την εθνική έκθεση στην Επιτροπή Εξάλειψης Διακρίσεων κατά Γυναικών (CEDAW) του ΟΗΕ · γ) να 

υποστηρίζει και να συντονίζει τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων, που 

αναπτύσσονται από την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση καθώς και από Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση · 

(δ) να συντονίζει, να εφαρμόζει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις πολιτικές και τα μέτρα 

πρόληψης και εξάλειψης κάθε μορφής βίας που καλύπτεται από τη Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης. Στο πλαίσιο των καθηκόντων της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ δημοσίευσε ένα  Εθνικό Σχέδιο 

 
48 Μαζί με τα ΚΕΘΙ, τις Μονάδες Ισότητας των Φύλων όλων των υπουργείων και τον Συνήγορο του Πολίτη (Τομέας Ίσης Μεταχείρισης), 

Άρθρο 4(1) Νόμος 4604/2019, ΦΕΚ A 50/26.3.2019 

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/02/National-Action-Plan-for-Gender-Equality-2016-2020.pdf


 
 

43 

 
  

Συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα,  
Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής  

                                                                             Ένωσης (2014-2020) 

Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020 τον Φεβρουάριο 201749, το οποίο έχει 

εθνικό πεδίο εφαρμογής και περιλαμβάνει έναν χάρτη πορείας για την πολιτική ισότητας των 

φύλων ως ακολούθως: 

• Κοινωνική ένταξη γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις   

• Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 

• Αγορά εργασίας και εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 

• Εκπαίδευση, κατάρτιση, στερεότυπα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολιτισμός, αθλητισμός 

• Υγεία  

• Ίση συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

Το ΕΣΔΙΦ 2016-2020 καθορίζει τους στόχους και περιγράφει/προτείνει δράσεις για καθέναν από 

τους ανωτέρω έξι τομείς.  Περιλαμβάνει μια σειρά οριζόντιων παρεμβάσεων σε όλο το εύρος της 

δημόσιας πολιτικής και κάθετων εξειδικευμένων δράσεων/πολιτικών που απευθύνονται σε 

γυναίκες και άνδρες στους τομείς όπου εντοπίζονται ανισότητες.  Οι κύριοι στόχοι της στον τομέα 

της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών είναι οι εξής: 

• εφαρμογή και αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας   ̇

• ολιστική και πολύ-τομεακή υποστήριξη των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας ή/και 

πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, γυναίκες με αναπηρίες, Ρομά, 

ανύπαντρες μητέρες κτλ.)  · 

• ενημέρωση - ευαισθητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού και ανάπτυξη δικτύωσης · 

• παρακολούθηση της έμφυλης βίας · 

• συντονισμός και αξιολόγηση των δράσεων εφαρμογής των πολιτικών της ΕΣΔΙΦ 2016-2020. 

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος δημιουργήθηκε ένα δίκτυο, το οποίο λειτουργεί για τη 

στήριξη των γυναικών - θυμάτων έμφυλης βίας. 

Το δίκτυο περιλαμβάνει: 

 
49 Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (2017), ανακτήθηκε από http://www.isotita.gr/wp-
content/uploads/2018/02/NationalAction-Plan-for-Gender-Equality-2016-2020.pdf  
 

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/02/National-Action-Plan-for-Gender-Equality-2016-2020.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/02/NationalAction-Plan-for-Gender-Equality-2016-2020.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/02/NationalAction-Plan-for-Gender-Equality-2016-2020.pdf
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• Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 σε 24ωρη βάση. Η τηλεφωνική γραμμή στήριξης είναι 

εθνικής εμβέλειας, λειτουργεί σε 24ωρη βάση/365 ημέρες τον χρόνο, με αστική χρέωση, 

και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.  

Υποστηρίζεται επίσης από την ηλεκτρονική διεύθυνση: sos15900@isotita.gr   ̇

Σαράντα δύο Συμβουλευτικά Κέντρα που λειτουργούν από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και 

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στις πρωτεύουσες των αντίστοιχων Περιφερειών 

της χώρας. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα παρέχουν: ψυχοκοινωνική υποστήριξη (εξειδικευμένη 

συμβουλευτική για γυναίκες - θύματα έμφυλης βίας)   ̇νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση για 

τα δικαιώματα των θυμάτων, για τη σχετική νομοθεσία, για τις απαιτούμενες διαδικασίες 

αναφορικά με την υποβολή καταγγελίας κτλ.  

• νομική συνδρομή (σε συνεργασία με τους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους) · 

συμβουλευτική εργασίας και ενίσχυση των δεξιοτήτων των γυναικών για την είσοδό τους 

στην αγορά εργασίας σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς (π.χ. Οργανισμός 

Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού [ΟΑΕΔ], Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης, 

Δημοτικές Κοινωνικές Υπηρεσίες, κτλ.) · παροχή συμβουλευτικής για τη σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγεία · υπηρεσία παραπομπής των γυναικών θυμάτων βίας που 

φιλοξενούνται στους Ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε 

νοσοκομεία ή κέντρα υγείας, σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής, σε φορείς 

απασχόλησης, σε φορείς υποστήριξης και φύλαξης παιδιών κτλ. · υλοποίηση δράσεων για 

την πρόληψη, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας  

• ·Είκοσι Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, όπου παρέχονται υπηρεσίες σε δύο 

γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά) για τη στέγαση καθώς και την ψυχολογική και κοινωνική 

υποστήριξη γυναικών - θυμάτων βίας και των παιδιών τους. Οι Ξενώνες έχουν τη 

δυνατότητα να φιλοξενήσουν περίπου 400 επιζώσες γυναίκες και τα παιδιά τους ή γυναίκες 

που τελούν υπό αυξημένο κίνδυνο βίας50. 

Όλες οι υπηρεσίες του Δικτύου προσφέρονται δωρεάν.  

 
50 Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Διμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο 1: Πολιτικές και Δράσεις της 
Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, στις Συνθήκες Πανδημίας 
του Covid-19 στην Ελλάδα. Ανάλυση στατιστικών στοιχείων από το Δίκτυο Δομών και την Γραμμή Υποστήριξης 15900 SOS Hotline 
(Μάρτιος 2020 - Απρίλιος 2020). 

mailto:sos15900@isotita.gr
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Ο σκοπός των εν λόγω υπηρεσιών είναι η ενδυνάμωση των γυναικών θυμάτων βίας και η παροχή 

αρωγής για την ανάκτηση της αυτοεκτίμησή τους, ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν την ευθύνη 

για την επαγγελματική, προσωπική και οικογενειακή τους ζωή τους και να προβούν στη λήψη των 

καλύτερων δυνατών αποφάσεων για το μέλλον τους. 

Το Δίκτυο Δομών χρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. Ενώ η Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. φέρει την πολιτική ευθύνη και 

παρέχει επιστημονική επίβλεψη και υποστήριξη στο προσωπικό των Συμβουλευτικών Κέντρων, των 

Ξενώνων και της Τηλεφωνικής Γραμμής 15900 SOS Helpline, είναι οι κρατικοί φορείς, ήτοι οι Δήμοι 

όπου υπάρχουν Ξενώνες σε όλη την Ελλάδα, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης51 και το 

Ερευνητικό Κέντρο για Θέματα Ισότητας των Φύλων (ΚΕΘΙ), που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του 

ανωτέρω έργου (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας).   

Πέραν τούτου, η Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. έχει συνάψει μακροχρόνια συνεργασία (Μνημόνιο Συνεργασίας) και 

αναλαμβάνει κοινές δράσεις με την  Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 

στην Ελλάδα με σκοπό την παροχή προστασίας, προσωρινής στέγασης, ενημέρωσης και 

υποστήριξης σε γυναίκες-πρόσφυγες που βρίσκονται σε κίνδυνο και στα παιδιά τους, καθώς και σε 

θύματα βίας ή πολλαπλών διακρίσεων (συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και κοριτσιών με 

αναπηρία). Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι τον Νοέμβριο 2019, συγκροτήθηκε Επιτελική Ομάδα για 

την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής βίας στην Ελληνική Αστυνομία με στόχο: την 

αποτελεσματική προστασία, την υποστήριξη και την αποτροπή της δευτερεύουσας θυματοποίησης 

των θυμάτων, την παρότρυνση και την καλύτερη διαχείριση των καταγγελιών, την πρόληψη και 

αντιμετώπιση των εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας ,τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων και τη συστηματική παρακολούθηση των υποθέσεων, την εκπαίδευση και δια βίου 

κατάρτιση των αστυνομικών δυνάμεων και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.  Η συγκρότηση της 

Επιτελικής Ομάδας ήταν το αποτέλεσμα μιας εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από τις αρχές του 

2019, βάσει της παραδοχής ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα σχετικά με τη μεταχείριση των 

θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στα τοπικά αστυνομικά τμήματα.   

 
51 http://www.ekka.org.gr 
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5.2 Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων 

Το Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων ιδρύθηκε το 2019 βάσει του Ν. 4604 (άρθρο 9), ως 

συμβουλευτικό όργανο αποτελούμενο από τις πιο αντιπροσωπευτικές γυναικείες και φεμινιστικές 

οργανώσεις (δύο εκπρόσωποι των γυναικείων ή φεμινιστικών οργανώσεων θα αλλάζουν σε κάθε 

επόμενη σύνθεση), από κινήματα και κοινωνικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, από 

φορείς εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και από ανεξάρτητες αρχές. Το ανωτέρω Συμβούλιο συζητά 

και αξιολογεί τις υφιστάμενες πολιτικές Ισότητας, ενώ παράλληλα προτείνει στη ΓΓΟΠΙΦ δράσεις 

και πολιτικές για την προάσπιση της Ισότητας των Φύλων. Το άρθρο 10 του Ν. 4606 για την 

προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας 

θεσμοθέτησε επίσης τη σύσταση Αυτοτελών Γραφείων Ισότητας των Φύλων σε κάθε Υπουργείο. Τα 

Αυτοτελή Γραφεία Ισότητας των Φύλων είναι επιφορτισμένα με τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

• συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν την ενσωμάτωση της ισότητας των 

φύλων στις πολιτικές του Υπουργείου, καθώς και διαμόρφωση των δεικτών με βάση το 

φύλο ·  

• κατάρτιση έκθεσης αξιολόγησης των επιπτώσεων του εκάστοτε νομοσχεδίου στα δύο 

φύλα, καθώς και σύνταξη απολογισμού των δράσεων προκειμένου να καταρτιστεί η ετήσια 

Έκθεση της κυβέρνησης προς το Κοινοβούλιο.  

5.3 Φορείς που υλοποιούν παρεμβάσεις για δράστες ενδοοικογενειακής 
βίας  

 

Η εργασία με δράστες ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα εφαρμόζει το μοντέλο της Ποινικής 

Διαμεσολάβησης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Οι Κυριότεροι φορείς που εμπλέκονται σε 

αυτήν τη διαδικασία καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:   

 

Φορείς που εφαρμόζουν την Ποινική Διαμεσολάβηση με απόφαση Εισαγγελέα. 

Φορέας  Πρόγραμμα / τύπος παρέμβασης  
π.χ. συμβουλευτική, ομαδική 
υποστήριξη, υποστήριξη ομηλίκων - 
ομότιμων, εξατομικευμένες ατομικές 
συναντήσεις, διαδικτυακές ομάδες 

Μέθοδος 
αξιολόγησης(εάν 
υπάρχει) 

Υποστήριξη ή 
αλληλεπίδραση με 
γυναίκες συντρόφους/ 
επιζώσες; (εάν ναι, 
παρακαλώ αναφέρετε 
λεπτομερώς) 

Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) 

Κατά τη διάρκεια του 2018, οι 
Εισαγγελείς σε όλη τη χώρα 
παρέπεμψαν στο EKKA Αθήνας και 

Μη διαθέσιμο  
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Θεσσαλονίκης συνολικά 127 υποθέσεις. 
Συγκεκριμένα, το 2018 παραπέμφθηκαν 
στην Αθήνα 35 υποθέσεις ενώ στη 
Θεσσαλονίκη 92. Το 2017, 24 υποθέσεις 
υπεβλήθησαν στον ΕΚΚΑ Αθήνας και 88 
στη Θεσσαλονίκη, φτάνοντας συνολικά 
τις 112. Ωστόσο, τα στοιχεία ως προς την 
πρακτική έκβαση των εν λόγω 
υποθέσεων είναι ελλιπή και δεν 
υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την 
πρόοδο της ποινικής διαμεσολάβησης 
που έχει αναληφθεί.  

Ινστιτούτο Πρόληψης 
και Θεραπείας της Βίας 
και Προώθησης της 
Ισότητας των Φύλων: 
Βία-Στοπ 

Το θεραπευτικό πρόγραμμα «ΒΙΑ-ΣΤΟΠ» 
έχει ως νομικό έρεισμα τις  διατάξεις του 
Ν. 3500/06 περί Ενδοοικογενειακής 
βίας, και συγκεκριμένα τα άρθρα 11-13 
περί ποινικής διαμεσολάβησης. Οι 
δράστες επικοινωνούν με τον Φορέα 
κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα ή με 
δική τους πρωτοβουλία. Οι κύριοι 
στόχοι του Προγράμματος θεραπείας 
δραστών ‘’Βία Στοπ’’ κατά το στάδιο της 
Ποινικής Διαμεσολάβησης είναι οι εξής: 
(i) να αποδώσει στον δράστη την ευθύνη 
της επιθετικής συμπεριφοράς  ̇ 
(ii) να αξιολογεί ανελλιπώς τον κίνδυνο 
που διατρέχει το θύμα από τον δράστη  ̇ 
(iii) να επικοινωνεί με τους τοπικούς 
φορείς και υπηρεσίες σχετικά με κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει τα κάτωθι 
τρία στάδια: 
Στάδιο 1: Αξιολόγηση - σε αυτό το 
στάδιο ο δράστης ενημερώνεται για 
τους στόχους και τις υποχρεώσεις στο 
πλαίσιο της ποινικής διαμεσολάβησης 
και διεξάγεται μια ενδελεχής 
αξιολόγηση του ατόμου και του 
περιβάλλοντός του.  
Στάδιο 2: Ολοκλήρωση - το δεύτερο 
στάδιο αρχίζει συνήθως έπειτα από 
περίοδο 6 μηνών και διαρκεί από 12 έως 
18 μήνες.  Οι δραστηριότητες και οι 
στόχοι σε αυτό το στάδιο 
περιλαμβάνουν: Εξατομικευμένη 
ατομική ψυχοθεραπεία δύο φορές την 
εβδομάδα, Συνεχιζόμενη Εκτίμηση 
Κινδύνου, Επίλυση νομικών ζητημάτων 
ή/και θεμάτων επιμέλειας, 
Συμβουλευτική ζεύγους εάν κρίνεται 
απαραίτητο.  
Στάδιο 3: Εμπλουτισμός και 
ολοκλήρωση - αυτό το στάδιο ξεκινά 

Το πρόγραμμα 
θεραπείας δραστών 
που εφαρμόζεται 
από το «ΒΙΑ-ΣΤΟΠ» 
ξεκίνησε το 2013. Το 
2015, στο 
πρόγραμμα, το 
οποίο είχε διάρκεια 
3 ετών, 
απευθύνθηκαν 10 
άτομα - δράστες 
ενδοοικογενειακής 
βίας. Το 2016, 12 
δράστες 
ενδοοικογενειακής 
βίας απευθύνθηκαν 
στο πρόγραμμα, με 
διάρκεια 3-6 ετών. 
Το 2017, οι δράστες 
ενδοοικογενειακής 
βίας που 
απευθύνθηκαν στο 
πρόγραμμα, το 
οποίο είχε διάρκεια 
3-6 ετών, ανήλθαν σε 
16. 
Ο πρώτος δείκτης για 
την επιτυχία του 
προγράμματος είναι 
το γεγονός ότι μέχρι 
στιγμής δεν έχει 
αναφερθεί καμία 
περίπτωση 
υποτροπής των 
δραστών. 

Τα άτομα-θύματα βίας 
μπορούν να επιλέξουν τον 
βαθμό συμμετοχής τους στο 
Πρόγραμμα, ήτοι από 
ελάχιστο (1-2 συνεδρίες με 
τον ψυχολόγο ή τον νομικό 
σύμβουλο) έως έναν πλήρη 
κύκλο ψυχοθεραπευτικών 
συνεδριών. Στην πλειοψηφία 
τους, τα θύματα βίας 
λαμβάνουν υποστηρικτική 
ψυχοθεραπεία για διάστημα 
2 μηνών, και στη συνέχεια, 
απευθύνονται στο «Βία-
Στοπ» κάθε φορά που η 
συμπεριφορά του δράστη 
γίνεται επιθετική. 
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από το δεύτερο έτος του Προγράμματος 
Ποινικής Διαμεσολάβησης και διαρκεί 
έως ότου το άτομο ολοκληρώσει το 
Πρόγραμμα. 

 

 

 

 

 

6. Ερευνητική μελέτη OSSPC (Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Οι δράστες σε 
διαδικασία αλλαγής). 

 

6.1 Ερευνητική Μεθοδολογία 
 

6.1.1 Δεοντολογικό Πλαίσιο 

 

Προκειμένου για την υλοποίηση των εργασιών πεδίου, η μεθοδολογία έρευνας πεδίου και τα 

σχετικά έγγραφα (βλ. Παραρτήματα) εφαρμοστήκαν σύμφωνα με  το αυστηρό δεοντολογικό 

πλαίσιο του Βρετανικού Πανεπιστημίου Bournemouth. Το βρετανικό πρωτόκολλο για τις έρευνες 

πεδίου υιοθετήθηκε και για τη συλλογή δεδομένων από στις χώρες - εταίρους (Ελλάδα, Κύπρος, 

Ιταλία και Ρουμανία). 

Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι συλλογής δεδομένων:  

 

• Συνεντεύξεις με δράστες ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης   ̇

• Ομάδες εστίασης με επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της 

ενδοοικογενειακής βίας   ̇

• Διαδικτυακή έρευνα με επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας   ̇

• Ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων που αφορούν την εγκληματικότητα σε εθνικό επίπεδο. 
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6.1.2 Συλλογή δεδομένων και Ανάλυση διαδικασίας. 

 

Για τη διαδικασία συλλογής δεδομένων από τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, εφαρμόστηκε μια 

τυποποιημένη προσέγγιση και στις πέντε χώρες - εταίρους που συμμετείχαν στην Έκθεση OSSPC 

Time to Change Report (Προσεχώς). Στη μελέτη έλαβαν μέρος τρεις ομάδες ατόμων:   

 
• Επιζώσες: Η προσέλκυσή τους έγινε μέσω των τοπικών υπηρεσιών, των επαγγελματιών/ειδικών 

και των μέσω κοινωνικής δικτύωσης του OSSPC, κατά περίπτωση.  

• Δράστες: Η προσέλκυσή τους πραγματοποιήθηκε μέσω των αρμόδιων φορέων υποστήριξης.  Οι 

επαγγελματίες/ειδικοί επικοινωνούν με τους δράστες που εντάσσονται στον εκάστοτε φορέα και 

τους καλούν να λάβουν μέρος. 

• Επαγγελματίες/ειδικοί: Η προσέλκυσή τους έγινε μέσω των τοπικών φορέων υποστήριξης και των 

συναφών υπηρεσιών.  

 
Ως είθισται, στους συμμετέχοντες δόθηκε ένα φύλλο πληροφοριών και μια φόρμα συναίνεσης για 

τη συλλογή των δεδομένων. Αναλυτικά:  

• Θύματα / Επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας: Συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό να 

καταγραφούν οι εμπειρίες των επιζωσών στο πλαίσιο της διάδρασής τους με τους φορείς 

υποστήριξης, καθώς και οι απόψεις και οι εμπειρίες τους ως προς την αρωγή που 

παρασχέθηκε στον δράστη. Το ανώνυμο ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ποσοτικές και 

ποιοτικές ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 20 συμμετέχοντες.  

• Δράστες ενδοοικογενειακής βίας: Δεδομένου ότι πρόκειται για έναν ευλόγως δυνητικά 

υψηλού κινδύνου πληθυσμό καθώς και για την ασφάλεια των πιθανών θυμάτων και των 

ερευνητών, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος υπό την επίβλεψη επόπτη στον χώρο παροχής 

υποστήριξης από τους αντίστοιχους φορείς. Ένα ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο 

σχεδιάστηκε με σκοπό να καταγράψει τις απόψεις των συμμετεχόντων ως προς τις γνώσεις 

και τις εμπειρίες τους από την παροχή υποστήριξης που έλαβαν και για το πώς οι 

παρεμβάσεις αυτές θα μπορούσαν να βελτιωθούν.  Από τους δράστες ζητήθηκε, επίσης, να 

συμπληρώσουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για τη συλλογή απλών δημογραφικών 

πληροφοριών. Λάβαμε συνέντευξη από 3 άντρες δράστες, λόγω του γεγονότος ότι πολλοί 

από τους ερωτώμενους αρνήθηκαν να συμμετάσχουν ή διότι οι τοπικές δικαστικές αρχές 

αρνήθηκαν την πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα.  Επομένως, αναλύσαμε το 

προφίλ των δραστών που έχουν απευθυνθεί στον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων 
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Ηρακλείου αποκλειστικά για περιστατικά του 2020.  Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα 

δεν υφίσταται οργανωμένο πρόγραμμα για δράστες, αλλά έχει θεσπιστεί μόνο η διαδικασία 

ποινικής διαμεσολάβησης κατόπιν σχετικής απόφασης του Εισαγγελέα.  

• Επαγγελματίες/ειδικοί: Ο στόχος των ομάδων εστίασης ήταν να συζητήσουν με τους 

ενδιαφερόμενους και τους αρμόδιους ειδικούς επαγγελματίες προκειμένου να εντοπίσουν 

και να αξιολογήσουν, ο καθένας από τον τομέα του, τις βέλτιστες πρακτικές και τις 

προκλήσεις ως προς την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Ένα ημι-δομημένο 

ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για τις ομάδες εστίασης των επαγγελματιών που εργάστηκαν 

είτε με τα θύματα/επιζώσες είτε με τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας. Σχεδιάστηκαν, 

επίσης, τρεις σύντομες βινιέτες για την υποβοήθηση της συζήτησης σχετικά με το πως 

υποστηρίχθηκαν τα άτομα-θύματα ή τα άτομα-δράστες ενδοοικογενειακής βίας. Στην 

ελληνική μελέτη συμμετείχαν 3 ομάδες εστίασης, με έναν συνδυασμό επαγγελματιών όπως 

ψυχίατροι, ψυχολόγοι, δικηγόροι και ένας επιμελητής ανηλίκων.   

 
Διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων: Μια Περιγραφική στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε για 

τα ποσοτικά δεδομένα. Τα ποιοτικά δεδομένα κωδικοποιήθηκαν βάσει των αποτελεσμάτων του 

έργου, ενώ για τα κυρίαρχα θέματα που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκε ένα πλαίσιο κωδικοποίησης 

που αναπτύχθηκε από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Bournemouth.  

 

6.2 Θύματα/Επιζώσες: Ευρήματα  Έρευνας 
 

Είκοσι συμμετέχουσες που αυτοπροσδιορίστηκαν ως θύματα/επιζώσες  ενδοοικογενειακής 

βίας απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Όλες είχαν λάβει το ερωτηματολόγιο από τον/την 

σύμβουλό τους στον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. 

 

6.2.1 Δημογραφικά στοιχεία 

 
Από τα 20 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, όλες ήταν γυναίκες. Οι 17 αυτοπροσδιορίστηκαν 

ως Ελληνίδες και οι 3 ως Αλβανίδες, με εύρος ηλικίας μεταξύ 24 και 54 ετών (βλ. Σχήμα 5-1). Όλες 

περιέγραψαν τον κακοποιητικό σύντροφο ως άντρα   ̇οι 19  δήλωσαν ότι είχαν παιδιά, ενώ η 1 δεν 

είχε.  

Ο Πίνακας 6-1 δείχνει την επαγγελματική κατάσταση των συμμετεχουσών. Όλες οι συμμετέχουσες 

είχαν μόνο έναν κακοποιητικό σύντροφο στη ζωή τους.  
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Ηλικία (σε έτη) 

 

Σχήμα 6-1 Ηλικία συμμετεχόντων 

Πίνακας 6-1 Επαγγελματική κατάσταση 

Επαγγελματική κατάσταση (αρ. σε αυτό το επάγγελμα) 

Οικονομολόγος & Εισοδηματίας Επιχειρηματίας 

Ελεύθερη Επαγγελματίας Ιδιωτική υπάλληλος (3) 

Νοσηλεύτρια (2) Δημόσια υπάλληλος (3) 

Πωλήτρια (2) Οικιακή βοηθός (2) 

Οικιακά (4) Άνεργη (3) 

Εκπαιδευτικός  

 
Τα ευρήματα παρουσιάζονται παρακάτω, βάσει του πλαισίου κωδικοποίησης του Βρετανικού 

Πανεπιστημίου Bournemouth, με τις ακόλουθες επικεφαλίδες-θέματα και σχετίζονται με: 

• Εμπόδια Πρόσβασης στην Υποστήριξη 

• Αποτελεσματική Υποστήριξη 

• Τοποθετήσεις για τις Παρεμβάσεις Υποστήριξης των Δραστών. 

 

 

 

 

Ηλικία

20- 29

30- 39

40- 49

50- 55
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1.Εμπόδια Πρόσβασης στην Υποστήριξη 

Η πλειοψηφία των συμμετεχουσών είτε δεν θεωρούσε (45%) είτε δεν ήταν σε θέση να δηλώσει 

(25%) εάν η κοινότητά τους αναγνώριζε την ενδοοικογενειακή βία ως κοινωνικό πρόβλημα. Μόνο 

το 50% των συμμετεχουσών ήξερε πού να αποτανθεί για να αποκτήσει πρόσβαση στην υποστήριξη, 

ωστόσο το 60% των συμμετεχουσών δήλωσε ότι μπόρεσε να έχει πρόσβαση στη βοήθεια όταν 

χρειάστηκε, και το 70% δήλωσε ότι η βοήθεια παρασχέθηκε την κατάλληλη στιγμή.    

«Οι κοινωνικές υπηρεσίες, που ήξεραν και δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν 

τίποτα». 

 
Ενοχοποίηση του Θύματος και Πατριαρχικές Ιδεοληψίες 

Δύο συμμετέχουσες τόνισαν ότι είχαν δεχτεί κατηγορίες, ενώ η μία επεσήμανε ότι επρόκειτο για 

αστυνομικό: 

«Σε μια περίπτωση, ο αστυνομικός κατηγόρησε εμένα για την ενδοοικογενειακή». 

Ωστόσο, από την άλλη, διατυπώθηκε η θετική εμπειρία που είχαν με τον/την σύμβουλό τους:  

«Η σύμβουλός μου ήταν πολύ προστατευτική και πάντα εκεί για να με ακούσει και να 
με στηρίξει.  Ήταν ευγενική και φιλική. Πέρασαν χρόνια από τότε που κάποιος με 
αντιμετώπισε με αυτόν τον τρόπο. Είχα συνηθίσει στο θυμό, στις κατηγορίες, στις 
φωνές και στο ξύλο.  Ήταν μια ωραία έκπληξη, κάτι που είχα ξεχάσει, δηλαδή το να με 
αντιμετωπίζουν με σεβασμό και καλοσύνη». 

 
Μία συμμετέχουσα δήλωσε πως το φύλο του δράστη επηρέασε την αμεροληψία του δικαστή:  

«Ο δικαστής ήταν άντρας και συντάχθηκε ξεκάθαρα με τη θέση του δράστη».  
 

Επίσης, δεν παρατηρήθηκαν μόνο πατριαρχικές ιδεοληψίες, αλλά σε ένα περιστατικό η 
συμμετέχουσα τόνισε πως ο προστατευτισμός αποτελούσε ένα επιπλέον ένα ζήτημα: 
 
«Η αστυνομία, επειδή ο σύζυγός μου είχε εκεί έναν φίλο σε υψηλή θέση, δεν ήταν 

εξυπηρετικοί και μάλιστα έχασαν κάποιες από τις αναφορές μου για τα βίαια 

περιστατικά». 
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Παρεμβάσεις από το Ποινικό Δικαστικό Σύστημα    

Το 55% των συμμετεχουσών δήλωσε ότι οι υπηρεσίες ποινικής δικαιοσύνης ενεπλάκησαν όταν 

εκείνες βίωσαν ενδοοικογενειακή βία.  Ωστόσο, το 45% αισθάνθηκε ότι οι παρεμβάσεις αυτές ήταν 

αναποτελεσματικές, ενώ μόνο το 30% δήλωσε πως ήταν αποτελεσματικές.  Επιπλέον, το 30% 

συμφώνησε ότι το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης ήταν χρήσιμο, το 40% διαφώνησε ενώ το 30% 

απάντησε ουδέτερα. Το τοπίο γίνεται γίνεται ακόμη πιο θολό όταν αναλύεται το ερώτημα σχετικά 

με το κατά πόσον οι συμμετέχουσες ένιωσαν ότι το πόρισμα της ποινικής διαδικασίας ήταν ζωτικής 

σημασίας για την ασφάλειά τους, με το 45% να απαντά ουδέτερα, το 30% να απαντά καταφατικά, 

ενώ το 25% να απαντά αρνητικά.  Το 55% των συμμετεχουσών θεώρησε ότι ο δράστης δεν κατέστη 

υπόλογος από το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης και μόνο το 10% θεώρησε το αντίθετο.   

Στις ποιοτικές απαντήσεις υπήρχαν μικτές εμπειρίες ως προς τις παρεμβάσεις της ποινικής 

δικαιοσύνης. Μια ερωτηθείσα μίλησε για τον αντίκτυπο της λήψης υποστήριξης μέσω του 

συστήματος ποινικής δικαιοσύνης: 

«Ειλικρινά, η άποψή μου για το Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης και τους επαγγελματίες 
του χώρου δεν ήταν η καλύτερη. Παλαιότερα, δεν θα συνιστούσα σε καμία γυναίκα - 
θύμα βίας να πάει σε δίκη, αλλά μετά από τη δική μου εμπειρία μου, θα το πρότεινα 
ανεπιφύλακτα. Αυτή η εμπειρία μου άλλαξε γνώμη. Έλαβα τέτοια υποστήριξη που ούτε 
καν φανταζόμουν ότι υπήρχε. Απέκτησα δύναμη, κέρδισα σεβασμό - παρότι δεν ήταν 
αναμενόμενο. Όταν ξεκίνησα την ποινική / νομική διαδικασία, η αίσθησή  μου ήταν ότι 
ήθελα απλώς να αποδοθεί δικαιοσύνη, τίποτα περισσότερο». 
 

Ωστόσο, μια άλλη συμμετέχουσα αναφέρθηκε σε μια δυσάρεστη εμπειρία, όταν ρωτήθηκε για τα 

χειρότερα πράγματα που είχε βιώσει κατά την αναζήτηση βοήθειας: 

 
«Η αρνητικότητα των αστυνομικών και ο τρόπος με τον οποίο μου συμπεριφέρθηκαν 
και νομίζω ότι η συμπεριφορά τους μου προκάλεσε μια δεύτερη τραυματική εμπειρία. 
Η χρονική διάρκεια για την εκτέλεση της νομικής διαδικασίας ήταν μεγάλη, και το 
γεγονός ότι αυτός (ο δράστης) δεν βρίσκεται στη φυλακή». 
 
Μια άλλη ερωτηθείσα ανέφερε ότι η αστυνομία ήταν απρόθυμη να συλλάβει τον δράστη, ενώ μια 

άλλη έθεσε το ζήτημα των δικαιωμάτων του πατέρα παρά την καταχρηστική συμπεριφορά: 

«Σε αυτόν (τον δράστη/κακοποιητή) δόθηκε το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα και να 
διεκδικήσει την επιμέλεια των παιδιών μας μολονότι ήταν πολύ βίαιος». 
 

Αρκετές συμμετέχουσες επεσήμαναν ότι πρέπει να γίνουν βελτιώσεις ως προς τη νομική 

αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, θεωρώντας ότι η συμπεριφορά ορισμένων αξιωματικών, 
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η μακρόχρονη διαδικασία, ο ρατσισμός με τον οποίο αντιμετωπίζονται, η γραφειοκρατία και η 

αποτυχία ενδυνάμωσης του θύματος λειτουργούν ανασταλτικά. Μια συμμετέχουσα εξήγησε την 

ψυχολογικά επιζήμια επίδραση της ποινικής διαδικασίας: 

 

 «Η κατάρρευσή μου ήταν όταν έπρεπε να καταθέτω τα ίδια πράγματα πολλές φορές. 
Ήταν εξαντλητικό, απαιτητικό από συναισθηματικής απόψεως, αγχωτικό και συνάμα 
κακοποιητικό».  
 

Η δήλωση μιας συμμετέχουσας αντανακλά την έλλειψη δικαιοσύνης στο ποινικό σύστημα: 

«Το νομικό σύστημα μπορεί να είναι μεροληπτικό ανάλογα με τον δικαστή. Μερικές 
από τις δίκες μου ήταν αντικειμενικές, ενώ άλλες όχι».  
 
2.Αποτελεσματική υποστήριξη  

Όσον αφορά την αναζήτηση βοήθειας, οι συμμετέχουσες υπέμεναν  κατά μέσο όρο 13 έτη πριν 

αποταθούν κάπου. Το Σχήμα 6-2 απεικονίζει τα εν λόγω έτη κακοποίησης πριν την αναφορά ανά 

συμμετέχουσα. Το 60% των συμμετεχουσών κάλεσαν την Αστυνομία. Ο μέσος αριθμός κλήσεων 

προς την Αστυνομία ήταν 2 φορές, ωστόσο 2 συμμετέχουσες κάλεσαν περισσότερες από 4 φορές.   

 

Σχήμα 6-2 Έτη κακοποίησης πριν την  αναζήτηση βοήθειας 

 

Όσον αφορά την πρόσβαση στη βοήθεια, οι συμμετέχουσες κλήθηκαν να σχολιάσουν τα είδη 

βοήθειας που ήταν πιο αποτελεσματικά. Στις απαντήσεις περιλαμβάνονταν η πρόσβαση στην 

εκπαίδευση και η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων, η υποστήριξη για την αναζήτηση 

πιθανών λύσεων, η ψυχολογική υποστήριξη, η συμβουλευτική, το να εισακουστούν, η στήριξη με 

σκοπό την ενδυνάμωση και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, η εύρεση εργασίας, οι νομικές 

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Έτ
η

Συμμετέχουσα

Xρόνια κακοποίησης
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συμβουλές, η συνειδητοποίηση ότι δεν είναι οι μόνες που βίωσαν κακοποίηση, η οικογένεια και οι 

φίλοι, οι υπάλληλοι της Αστυνομίας, οι δικηγόροι και οι δικαστές, η λήξη του γάμου.    

Ένας αριθμός εξ αυτών τόνισε επίσης ζητήματα που σχετίζονται με την αυτοαποτελεσματικότητα 

(self-efficacy), όπως η επιθυμία για οικονομική ανεξαρτησία, η επιθυμία για αυτονομία, η αίσθηση 

της ασφάλειας και η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης. Τα αποσπάσματα που παρατίθενται στον Πίνακα 

6-3, παρουσιάζουν μερικές από τις αλλαγές που τα θύματα αντιμετώπισαν και τις οποίες 

προσπάθησαν να υλοποιήσουν σε ψυχολογικό επίπεδο:   

 
Πίνακας 6-3: Αλλαγές στην ψυχολογική κατάσταση των θυμάτων 
 

«Προσπαθώ να ορίσω τον εαυτό μου, να θέσω περιορισμούς και όρια τόσο στον 
εαυτό μου όσο και τους άλλους σχετικά με το τι αποδέχομαι / επιτρέπω και τι δεν 
αποδέχομαι / επιτρέπω». 

«Αναγνωρίζω το πρόβλημά μου: ότι έχω κακοποιηθεί για τόσα χρόνια. Παλιότερα, 
δεν θα χρησιμοποιούσα τον όρο ‘’’κακοποίηση’’’ όσον αφορά τον εαυτό μου ... 
Κατάφερα να βρω τον εαυτό μου - έχω αλλάξει τα συναισθήματά μου σε σχέση με 
αυτό που έχω βιώσει και βλέπω την αλλαγή στη στάση των άλλων ως αποτέλεσμα 
της δικής μου αλλαγής». 

«Μέσω αυτής της υποστήριξης βρήκα ξανά τον εαυτό μου. Είδα πράγματα μέσα 
μου τα οποία είχα ξεχάσει ότι υπήρχαν. Χαμογελώ ξανά». 

«Ένιωθα ότι σίγουρα υπάρχει πρόβλημα και ότι κάποιος άλλος (η σύμβουλός μου) 
το καταλαβαίνει και το θεωρεί ως κακοποίηση, ότι δεν είναι της φαντασίας μου».  

«Η ικανότητα του να νιώθω ήρεμη, όπως ακριβώς αισθάνομαι τώρα».  

 

3.Τοποθετήσεις για τις Παρεμβάσεις Υποστήριξης των δραστών. 

  
Το 75% των συμμετεχουσών δήλωσε ότι στους κακοποιητικούς συντρόφους τους δεν προσφέρθηκε 

υποστήριξη από τις υπηρεσίες για την αλλαγή της συμπεριφοράς τους, και μόνο το 15% δήλωσε ότι 

τους παρασχέθηκε η σχετική βοήθεια.  Μόνο το 35% των συμμετεχουσών δήλωσε πως τις 

περισσότερες φορές, όταν ο κακοποιητικός τους σύντροφος δεν ήταν βίαιος, η σχέση τους ήταν μια 

χαρά, αλλά το 40% διαφώνησε με αυτή την άποψη.  Επιπλέον, το 35% δήλωσε ότι εάν η κακοποίηση 

είχε σταματήσει, θα είχαν παραμείνει στη σχέση, ωστόσο οι υπόλοιπες συμμετέχουσες είτε 

διαφώνησαν (45%) είτε απάντησαν ουδέτερα. Οι συμμετέχουσες ρωτήθηκαν επίσης εάν 

συμφωνούν με τη εξής δήλωση: «Εάν είχε παρασχεθεί βοήθεια στον βίαιο σύντροφό μου, τα 

πράγματα θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά», με το 70% να απαντά θετικά και το 20% αρνητικά. 

Το 95% των συμμετεχουσών συμφώνησε ότι προκειμένου ένας κακοποιητής να αποδεχτεί τη 

βοήθεια, θα πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη συμπεριφορά του. Το 

95% συμφώνησε με τη δήλωση: «Θα προτιμούσα να έχω πρόσβαση στην υποστήριξη για τον εαυτό 



 
 

56 

 
  

Συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα,  
Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής  

                                                                             Ένωσης (2014-2020) 

μου, τον βίαιο σύντροφό μου, και (εάν είναι εφικτό) για τα παιδιά μου». Το 75% συμφώνησε ότι ο 

κακοποιητικός σύντροφος θα μπορούσε να είχε βοηθηθεί εάν υπήρχε διαθέσιμη βοήθεια.  

 

Είναι κατανοητό ότι όταν αναφέρθηκε το ζήτημα των παρεμβάσεων για δράστες, ορισμένες 

συμμετέχουσες επικεντρώθηκαν στην επιθυμία τους για απόδοση δικαιοσύνης, στην ασφάλειά 

τους, και στις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για την προστασία των θυμάτων και των παιδιών τους.  

Λόγου χάρη:  

 
«Το γεγονός ότι μπορούσε να περπατά ελεύθερος γύρω μας αφότου μου είχε κάνει 
τόσα φρικτά πράγματα». 
«Το να μην υπάρχουν απειλές για τη σωματική μου ακεραιότητα σε περίπτωση 
πιθανής συνάντησης με τον κακοποιητή μου». 
«Θα επέβαλα την ποινική διαμεσολάβηση, διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον 
οποίο οι κακοποιητές μπορούν πραγματικά να αλλάξουν». 
 
Μία συμμετέχουσα ανέδειξε τη σπουδαιότητα του να λάβει βοήθεια ο κακοποιητικός της 
σύντροφος:  
 
«Θα ήθελα ο σύζυγός μου να ζητήσει και να λάβει βοήθεια. Μου άρεσε που  η 
σύμβουλός μου με ενδυνάμωσε ώστε να τον πείσω να ζητήσει βοήθεια, ενώ 
παράλληλα με προετοίμασε για την ενδεχόμενη άρνησή του».  
 
Ορισμένα από τα θύματα είπαν ότι θα ήθελαν οι βίαιοι σύντροφοί τους να αλλάξουν ορισμένα 
πράγματα ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στο σπίτι, και/ή ενδεχομένως να δεχτούν βοήθεια. Βλ. 
Πίνακα 6-4.  
 
Πίνακας 6-4 Σχόλια θυμάτων σχετικά με τις αλλαγές που επιθυμούν για τους δράστες 

«Όσον αφορά τον σύζυγό μου, να μην έχει εξωσυζυγική σχέση».  

«Θα ήθελα να αλλάξω την απροθυμία του συζύγου μου να ζητήσει βοήθεια». 

«Αν μπορούσα, θα ήθελα να βάλω ένα μικροτσίπ στο κεφάλι του ώστε τον κάνω να 
σκέφτεται πιο θετικά για την οικογένειά του». 

«Θα ήθελα να σταματήσει τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Να δείχνει περισσότερο 
ενδιαφέρον σε εμένα και τον γιο μας.  Εάν αυτά μπορούσαν να αλλάξουν, ίσως να 
ήμασταν ακόμη μαζί και να περνούσαμε ωραία». 

«Θα ήθελα να έχει περισσότερη προθυμία και κίνητρα για να αλλάξει τη 
συμπεριφορά του. Και κυρίως, να μην πίνει. Διότι αυτό είναι το μόνο του 
πρόβλημα. Όταν δεν πίνει είναι ένα εντελώς άλλο άτομο. Δεν είναι βίαιος, αλλά 
ευγενικός και ζεστός. Τώρα που είμαστε μαζί σε αυτήν την προσπάθεια, τα 
πράγματα πάνε πολύ καλύτερα».  

 

Μία συμμετέχουσα δήλωσε ότι χρειάστηκε να αναζητήσει βοήθεια προκειμένου να υποστηριχθεί 

η αλλαγή του δράστη, ωστόσο ο ίδιος ήταν απρόθυμος να την δεχτεί και να αναλάβει την ευθύνη 

για τη συμπεριφορά του: 
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«Θα ήθελα να καταλάβει τις ευθύνες του απέναντι σε εμένα και στα παιδιά μας, ως 
σύζυγος και ως πατέρας. Εννοώ πως, εντάξει, μπορεί να έχει κάποια προβλήματα μαζί 
μου, αλλά τα παιδιά μας δεν φταίνε σε τίποτα. Πρέπει να διαχωρίσει τα πράγματα 
στο μυαλό του και θεωρώ πως χρειάζεται επαγγελματική βοήθεια. Θα ήμουν εκεί εάν 
υπήρχε κάτι διαθέσιμο και εάν ο ίδιος ήταν πρόθυμος να πάει».  
 

Αντιθέτως, τρεις συμμετέχουσες θεώρησαν ότι τίποτα δεν θα βοηθούσε, λέγοντας επί 

παραδείγματι: 

«Δεν πιστεύω ότι οι δράστες μπορούν να αλλάξουν. Ο σύζυγός μου σίγουρα δεν 
αλλάζει». 
 

Συμπεράσματα: από την έρευνα με θύματα  

 
Η κύρια άποψη που επικρατεί μεταξύ των θυμάτων είναι ότι αρκετές φορές όσες κατήγγειλαν το 
περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στις αρμόδιες ποινικές αρχές δεν έλαβαν την ανάλογη στήριξη. 
Αντιθέτως, η ενδεχόμενη υποστήριξη οφειλόταν σε συγκεκριμένα άτομα εντός του συστήματος και 
δεν ήταν απόρροια μιας συνολικής και αποτελεσματικής υποστηρικτικής διαδικασίας. Όταν 
ζητήθηκε η άποψη των θυμάτων σχετικά με τις παρεμβάσεις υποστήριξης των δραστών, τα κύρια 
αιτήματα ήταν η τιμωρία του κακοποιητή   ̇η αναγνώριση της παραβατικής συμπεριφοράς και η 
αναζήτηση βοήθειας εκ μέρους του δράστη   ̇η παροχή πρακτικής και συναισθηματικής ενίσχυσης 
προς τα θύματα.  
 

 
6.3 Ειδικές ομάδες εστίασης: Ευρήματα Έρευνας 

 
Στην ελληνική μελέτη έλαβαν μέρος τρεις ομάδες εστίασης, με συνολικά 39 συμμετέχοντες. Η 

ομάδα των ειδικών που συγκροτήθηκε αποτελούταν από ψυχιάτρους, ψυχολόγους, πολιτιστικούς 

διαμεσολαβητές, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν σύμβουλο ψυχικής υγείας, έναν ερευνητή, έναν 

νομικό σύμβουλο και έναν επιμελητή ανηλίκων. Η διάρκεια για τις ομάδες εστίασης ήταν περίπου 

1 ώρα και 25 λεπτά.  

Επιτυχημένες παρεμβάσεις και Προγράμματα 

 

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι οι παρεμβάσεις είχαν καλύτερο αποτέλεσμα όταν 

προσαρμόζονταν στους θεραπευόμενους και όταν το προσωπικό διέθετε την κατάλληλη 

εκπαίδευση και τις δεξιότητες για να μπορέσει να αξιολογήσει ορθά την κάθε περίπτωση και να 

τους παραπέμψει στις κατάλληλες υπηρεσίες. Υποστήριξαν ότι οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το δομικό πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και τα επιμέρους 
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ζητήματα όπως τα στερεότυπα λόγω φύλου, την πατριαρχία, γενικότερα θέματα φύλου, ισότητας 

και τοξικής αρρενωπότητας.  Ανέφεραν, επίσης, ότι οι παρεμβάσεις λειτούργησαν καλύτερα όταν 

οι δράστες είχαν κίνητρα για την αναζήτηση βοήθειας.  Δυστυχώς, όπως ανέφεραν, δεν υπάρχουν 

επαρκή στοιχεία σχετικά με τη θεραπεία και την υποστήριξη των δραστών. 

 
Διασύνδεση υπηρεσιών  
 
Ένας συμμετέχων δήλωσε ότι είναι απαραίτητος ένας καλός και αποτελεσματικός συντονισμός 

μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και η ύπαρξη αποτελεσματικών και κατάλληλα 

εκπαιδευμένων εμπειρογνωμόνων. Επισημάνθηκε, επίσης, η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των 

αρμόδιων υπηρεσιών (π.χ. αστυνομία, σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, φορείς υποστήριξης 

θυμάτων, προγράμματα για τους δράστες).  Ένα σημαντικό πρόβλημα εντοπίζεται στον συντονισμό 

μεταξύ των διαθέσιμων υπηρεσιών για την ανάπτυξη ενός ενιαίου πλαισίου αναφοράς.  

 
Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

 

Η σημασία των έγκαιρων δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης στα σχολεία τονίστηκε από 

έναν συμμετέχοντα, με στόχο την αποτροπή πιθανών περιστατικών βίας αλλά και την αναφορά 

φαινομένων σχολικού εκφοβισμού. Στο μακροεπίπεδο, οι συμμετέχοντες έκαναν αναφορές στην 

ευρύτερη κουλτούρα της κοινωνίας και στην εσφαλμένη ερμηνεία των «παραδοσιακών» επιρροών. 

Συζήτησαν με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί η αλλαγή αυτών των παραδοσιακών και 

αποδεκτών πολιτισμικών προτύπων διαμέσου της ευρύτερης ευαισθητοποίησης, της 

πληροφόρησης και της εκπαίδευσης της κοινωνίας σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία.   

 
Εμπόδια πρόσβασης στις Υπηρεσίες 

 
Οι συμμετέχοντες προέβαλαν τη σημασία του ρόλου της οικογένειας, καθώς και την ηλικία των 

δραστών και των θυμάτων, ως απάντηση στα ευρύτερα ζητήματα και τις προσδοκίες σχετικά με τα 

στερεότυπα φύλου. Η έλλειψη ενημέρωσης αποτελεί κοινό προβληματισμό, με έναν συμμετέχοντα 

να επισημαίνει ότι οι επαγγελματίες υγείας ενδέχεται να μην γνωρίζουν την ύπαρξη 

συμβουλευτικών προγραμμάτων ώστε να παραπέμψουν το θύμα ή τον δράστη, γεγονός που θα 

μπορούσε να λογιστεί ως ένα πιθανό εμπόδιο. Έγινε επίσης αναφορά στη σπουδαιότητα του 

εκπαιδευτικού προσωπικού όσον αφορά την υποβολή καταγγελιών (όπως ειπώθηκε παραπάνω). 

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς κατάρτισης των 
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εκπαιδευτικών και των διευθυντών με αποτέλεσμα να μην νιώθουν την απαραίτητη 

αυτοπεποίθηση για να καταγγείλουν και να διαχειριστούν τέτοια περιστατικά.  

Ένα επιπλέον εμπόδιο ήταν αυτό του «κοινωνικού στίγματος», ιδίως στις μικρές ή αγροτικές 

κοινότητες. Εκ παραλλήλου, η αλληλεπίδραση με τους τοξικομανείς δράστες ήταν δύσκολη, καθώς 

πολλοί αρνούνται να παραδεχτούν ότι έχουν πρόβλημα και να προβούν στη λήψη βοήθειας. Το 

σύνολο των συμμετεχόντων στη δεύτερη ομάδα εστίασης, συμφώνησε ότι πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της τοξικομανίας πριν από οποιοδήποτε πρόγραμμα 

παρέμβασης για την ενδοοικογενειακή βία.   

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο συνιστά ένα επιπρόσθετο στοιχείο που επηρεάζει την πρόσβαση 

στις ανωτέρω υπηρεσίες.  Στην πράξη, οι δράστες δεν απαιτείται να καταστούν υπόλογοι ή 

υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. Αρκετοί συμμετέχοντες σχολίασαν το ελληνικό σύστημα ποινικής 

διαμεσολάβησης και τα εμπόδια που σχετίζονται κυρίως με το ζήτημα της εμπιστευτικότητας. 

Υποστήριξαν ότι σε περιπτώσεις βίας ή αυτοτραυματισμού, οι ειδικοί θα πρέπει να άρουν το 

απόρρητο και να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές.   

Τυπολογία Θυμάτων 

Οι συμμετέχοντες δεν εστίασαν τόσο στην τυπολογία των θυμάτων, αλλά τόνισαν ορισμένα συναφή 

ζητήματα.  Ένας εξ αυτών, υπογράμμισε ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν προστατεύει επαρκώς τα 

θύματα. Επίσης, κάποιος άλλος τόνισε ότι τα παιδιά αποτελούν συχνά τα ξεχασμένα θύματα της 

ενδοοικογενειακής βίας και ότι, εν τέλει, αυτά θα υποστούν τις αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις.  

Άλλος συμμετέχων ανέφερε ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για την υποστήριξη των θυμάτων, κυρίως 

όσον αφορά τη δικτύωση και την ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών λ.χ. στο σχολείο. 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην ομάδα εστίασης  , συμφώνησαν ότι πρωταρχικό ρόλο στη συνέχιση της 

ενδοοικογενειακής βίας παίζει η απουσία ενός υποστηρικτικού γονεϊκού περιβάλλοντος για τα 

θύματα. Πιο συγκεκριμένα, η έλλειψη γονικής υποστήριξης σε συντηρητικά και αυταρχικά 

οικογενειακά περιβάλλοντα έχει ιδιαιτέρως αρνητικές συνέπειες. Ένας συμμετέχων επεσήμανε ότι 

σε ότι αφορά αιτούσες άσυλο στην Ελλάδα οι ίδιες μεγαλώνουν με συγκεκριμένες αξίες και σε 

περιβάλλοντα όπου η κακοποίηση είναι ανεκτή. Δεν έχουν καν δικαιώματα επιμέλειας των παιδιών 

τους. Όσες αιτούσες άσυλο βρίσκονται στην Ελλάδα, όπου το νομικό πλαίσιο και η αξία της 

γυναίκας είναι διαφορετικά, εξακολουθούν να μην αισθάνονται προστατευμένες και ασφαλείς, 

καθώς σε πολλές περιπτώσεις το θεσμικό πλαίσιο δεν λειτουργεί με αποτελεσματικό τρόπο.  Η 
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ομάδα θεώρησε ότι πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα πιο ολοκληρωμένο «σχέδιο διαφυγής» και 

ότι οι μονομερείς προσεγγίσεις δεν λειτουργούν.  

 

6.3.1  Συμπεράσματα: Ομάδες εστίασης 

 

Στην Ελλάδα, υπάρχει ανάγκη για πιο εξειδικευμένες και ευρύτερες παρεμβάσεις όσον αφορά τους 

δράστες κακοποίησης, καθώς και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. 

αστυνομία, σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων και προγράμματα 

δραστών). Το νομικό πλαίσιο χρήζει αλλαγών εξαιτίας του γεγονότος ότι, στην πράξη, δεν 

προστατεύει επαρκώς τα θύματα και ότι οι δράστες δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις πράξεις 

τους. Πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για την προστασία των δραστών και των θυμάτων, 

ιδιαιτέρως όταν υφίστανται νομικά ζητήματα. Λόγου χάρη, τα θύματα χωρίς νόμιμη άδεια διαμονής 

στη χώρα δεν θα αναφέρουν το βίαιο περιστατικό στην Αστυνομία καθώς θα συλληφθούν. 

Παρομοίως, οι δράστες είναι απίθανο να ζητήσουν αρωγή εάν δεν έχουν κίνητρα για να το πράξουν.  

 
6.4 Συνεντεύξεις δραστών: Ευρήματα Έρευνας 

 

Στην Ελλάδα τρεις άνδρες δράστες - βίας έδωσαν συνέντευξη. Όσον αφορά τους υπόλοιπους 

άνδρες δράστες που θα μπορούσαν να δώσουν συνέντευξη, είτε δεν δέχτηκαν είτε οι τοπικές 

δικαστικές υπηρεσίες αρνήθηκαν την πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα. Επί του παρόντος, 

δεν υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα δραστών στην Ελλάδα, ενώ  υφίσταται μόνο ο θεσμός της 

ποινικής διαμεσολάβησης με απόφαση του Εισαγγελέα.   

Η θεματική ανάλυση εντόπισε κάποια κοινά σημαντικά θέματα και ορισμένα επιμέρους ζητήματα. 

Τα προεξέχοντα θέματα αφορούσαν το ταξίδι προς την κατανόηση της ενδοοικογενειακής βίας έως 

την αυτοεπίγνωση και την αλλαγή της συμπεριφοράς.   Ακολούθως, συζητήθηκαν ορισμένα 

επιμέρους ζητήματα. Επίσης, αναφέρθηκαν μερικά παραδείγματα ‘τυπικής παρουσίασης’ των 

δραστών όπως προκύπτουν από τη βιβλιογραφία.  

 

Το ταξίδι προς την κατανόηση της ενδοοικογενειακής βίας 

 
Το εν λόγω θέμα εξέτασε τις μεθόδους, που οι δράστες θεωρούσαν ότι λειτουργούσαν ή θα 
μπορούσαν να λειτουργήσουν θετικά για την τροποποίηση της συμπεριφοράς τους. Οι απαντήσεις 
κυμαίνονταν από την ανάγκη για υποστηρικτικά δίκτυα σε διαπροσωπικό επίπεδο έως την 
αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών που ωστόσο δεν θα οδηγούν σε στιγματισμό.  
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Υποστηρικτικά Δίκτυα 
 
Η ύπαρξη μηχανισμών στήριξης χαρακτηρίστηκε ζωτικής σημασίας. Επομένως, όλοι τους τόνισαν 

τον θετικό ρόλο των ειδικών ψυχολόγων, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως «υποστηρικτικοί» ΔΒ3, και 

ειδικότερα:   

«Φιλική και εξηγούσε πράγματα» ΔΒ1 
«Μου άρεσε που μιλούσα,… κάποιος με άκουγε και έδειχνε κατανόηση χωρίς να 
κλαψουρίζει και να κριτικάρει συνεχώς»  ΔΒ1 
«Οι ψυχολόγοι εκεί κάνουν πολύ καλή δουλειά, νοιάζονται πραγματικά για σένα. Δεν 
σε βλέπουν σαν τον μοχθηρό, τον άγριο που χτυπάει τη γυναίκα του. Βλέπουν μέσα 
σου. Σε ακούνε»  ΔΒ2 
 

Το τελευταίο σχόλιο στην παρούσα ενότητα υπογραμμίζει την ανάγκη για παροχή αρωγής προς 

τους δράστες που την αναζητούν, η οποία ωστόσο δεν θα τους στιγματίζει.   

Κενά στην παροχή υπηρεσιών 

 
Σε συνδυασμό με το θέμα του στιγματισμού, οι συμμετέχοντες οι οποίοι ανέφεραν παραπάνω τη 

θετική αντιμετώπιση που είχαν από τους ειδικούς, τόνισαν επίσης τη διαφορά στη μεταχείριση 

από την πλευρά της Αστυνομίας.  Είπαν ότι ένιωσαν «ταπεινωμένοι» από την αντιμετώπιση των 

αστυνομικών, οι οποίοι τους έκαναν να αισθανθούν ως «εγκληματίες». Αυτή η αντίθεση 

καταδεικνύει ότι οι εν λόγω συμμετέχοντες ένιωθαν πιο άνετα με το να θεωρούν την 

προβληματική συμπεριφορά ως ένα θέμα υγείας που χρήζει βοήθειας, παρά ως ένα ζήτημα 

ποινικής ευθύνης. 

Τρέχουσα αντιμετώπιση από τους θεσμούς 

 
Υπήρχαν κάποια αρνητικά σχόλια σχετικά με τη στάση της Αστυνομίας, όπως:  
«Ταπεινώθηκα στη γειτονιά. Ήρθε το περιπολικό λες κι ήμουν εγκληματίας»  ΔΒ2  
«Μπορούμε να λύσουμε μόνοι μας τα προβλήματά μας. Δεν χρειάζεται να επέμβει η 
Αστυνομία» ΔΒ1 
καθώς και σχετικά με το δικαστικό σύστημα, όπως:  

 «είναι μια συνεχιζόμενη δοκιμασία, η οποία είναι άδικη κατά τη γνώμη μου» ΔΒ3  
 
Φαίνεται ότι υπήρχαν διαφορές μεταξύ των γυναικών (θύματα) και των αντρών (δράστες) ως προς 

την ενημέρωσή τους για τους φορείς υποστήριξης και το πού να τους βρουν. Οι συμμετέχοντες 

είχαν την αίσθηση ότι υπάρχει μια ανισότητα, και ότι οι περισσότεροι πόροι διατίθενται για τα 
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θύματα ενδοοικογενειακής βίας παρά για τους δράστες. Πιστεύουν ότι υπάρχει μεγάλη 

δημοσιότητα για τις υπηρεσίες υπέρ των θυμάτων, ιδίως στις αστικές περιοχές. Μάλιστα, ένας 

συμμετέχων θεώρησε τον βαθμό δημοσιότητας ως «υπερβολικό». 

«πολλές υπηρεσίες στις οποίες μπορεί κανείς να απευθυνθεί. Ειδικά σε μεγάλες 
πόλεις… και οι άνθρωποι το γνωρίζουν. Υπάρχουν διαφημίσεις, αφίσες» ΔΒ1 
Και οι υπηρεσίες είναι γνωστές  

«σε υπερβολικό βαθμό. Το ακούς παντού» ΔΒ3 
 
Ωστόσο, ως προς την υποστήριξη των ανδρών (δράστες) υπήρχε σχετική έλλειψη ενημέρωσης, η 

οποία διαφάνηκε σε σχόλια όπως:  

«Ποτέ δεν πήγα σε πρόγραμμα δραστών, τι είναι αυτό;» ΔΒ1 
 
Άλλα σχόλια, όσον αφορά τις εμπειρίες των συμμετεχόντων, ήταν ότι δεν υπάρχουν προγράμματα 

για δράστες ή ότι είναι δύσκολα προσβάσιμα ή ότι η βοήθεια ήρθε πολύ αργά. 

Πρόσβαση: Επισημάνθηκαν οι διαφορές ως προς την πρόσβαση που έχουν οι γυναίκες/άνδρες, 

άλλως τα θύματα/δράστες. Καθώς, επίσης, οι διαφορές ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρονται 

στην περιφέρεια, με έναν συμμετέχοντα να πρέπει να διανύει σημαντική απόσταση για να έχει 

πρόσβαση σε αυτές. Αυτό έχει επιπτώσεις τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και χρόνου, και θα 

μπορούσε να επηρεάσει τη συμμετοχή και τη διατήρηση της δέσμευσης εκ μέρους των 

ενδιαφερομένων.   

«Για τους άνδρες δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα ... Κανείς δεν νοιάζεται»  ΔΒ1  
«Το μόνο που θα πρότεινα είναι να φτιάξουν περισσότερες υπηρεσίες για άντρες»  
ΔΒ2 
«Οδηγώ 65 χιλιόμετρα κάθε φορά για να πάω στο πρόγραμμα. Το έκανα μία φορά 
την εβδομάδα για τους πρώτους μήνες, ίσως για έναν ολόκληρο χρόνο ... Αφού μας 
αναγκάζουν ... πρέπει να κάνουν δομές/προγράμματα παντού» ΔΒ2 
 
Χρονοθέτηση: Τονίστηκε η ανάγκη για έγκαιρη και προληπτικού χαρακτήρα  θεραπευτική 

παρέμβαση, αντί για εκ των υστέρων αντιμετώπιση.  Ως μέτρο πρόληψης νοείται τόσο η έγκαιρη 

παρέμβαση πριν από την τέλεση των πράξεων βίας και κακοποίησης όσο και, ενδεχομένως, 

μαθήματα για τις σχέσεις και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Επεσήμαναν επίσης την 

ανάγκη για μικρότερο χρόνο αναμονής, καθώς ένας συμμετέχων δήλωσε ότι περίμενε έξι μήνες 

μετά την αρχική αναζήτηση βοήθειας, προτού λάβει τελικά την υποστήριξη.    

«Αυτά τα θέματα πρέπει κανείς να τα διαχειριστεί/αντιμετωπίσει νωρίς, πριν 
εμφανιστεί η βία. Στα σχολεία»  ΔΒ1 
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«Σου κλείνουν ραντεβού μετά από μήνες»  ΔΒ1 
 
Περαιτέρω πιθανά εμπόδια διερευνώνται κατωτέρω. 

Εμπόδια πρόσβασης ή αλληλεπίδρασης με τους φορείς  

Φυσικά εμπόδια: Άλλοι παράγοντες, όπως η δέσμευση, η αξιοπιστία του προσωπικού, η πιθανή 

προτίμηση για άνδρες-ειδικούς στον τομέα της υποστήριξης. Ακόμη, ανέφεραν πως όταν δεν 

λάμβαναν κατάλληλη βοήθεια, χρειάστηκε να διερευνήσουν άλλες επιλογές (ορισμένες από τις 

οποίες ενδέχεται να είχαν οικονομικές επιπτώσεις). 

«Όταν μου είπατε ότι δεν δέχεστε άντρες,… πήγα μόνος μου σε άλλη υπηρεσία. Στην 
αρχή σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας, αλλά δεν μου άρεσε…. Επίσης, εκεί υπήρχε μια 
νεαρή κοπέλα. Τι να μου πει αυτή; Τι μπορεί να ξέρει;... Τότε πήγα σε έναν ιδιώτη 
ψυχολόγο ... πόσα χρήματα πηγαίνουν εκεί; Πού είναι το κράτος;» ΔΒ1 
 

Ψυχολογικά εμπόδια: Το γεγονός ότι δεν τους άρεσε και ότι ένιωθαν άβολα (και ως εκ τούτου ήταν 

λιγότερο πιθανό να δεσμευτούν) ήταν έναν επιπλέον παράγοντας όπως τόνισε ο ΔΒ2, ο οποίος (σε 

αντίθεση με τον ΔΒ1) ήταν υποχρεωμένος να πηγαίνει. 

 «Στην αρχή δεν μου άρεσε, ήμουν θυμωμένος. Δεν ήθελα να πηγαίνω εκεί» ΔΒ2  
 
Αναγνώριση της συμπεριφοράς τους ως βίας: Ένα άλλο πιθανό εμπόδιο για τη δέσμευση του ΔΒ1 

αποτελούσε η χρήση της «ταμπέλας» που χρησιμοποιούσαν για να τον περιγράψουν.   

«Τι σημαίνει «κακοποιητικά»; ΔΒ1 
 «Γιατί πρέπει να είμαστε κάτι ξεχωριστό; Ποιοι «δράστες»; Δεν είμαστε όλοι 
άνθρωποι; ΔΒ1 
Η «ενδοοικογενειακή βία» έχει γίνει της μόδας. Δεν μπορείς να πεις μια λέξη ή να 
υψώσεις τη φωνή σου, και αμέσως «ενδοοικογενειακή βία» ΔΒ1 
 
Αυτή η ταμπελοποίηση και ο χαρακτηρισμός ως «δράστες» επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το 

άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, αλλά και το πως οι άλλοι μπορεί να τον βλέπουν.  

«Δεν ήθελα η οικογένειά μου να με φοβάται, να με μισεί. Αυτό με  αναστάτωνε ... 
Φυσικά δεν ήθελα να ακούω αυτά που έκανα» ΔΒ2. 
Αυτοεπίγνωση και αλλαγή συμπεριφοράς 

Το δεύτερο κύριο θέμα αφορούσε την αυτοεπίγνωση και την αλλαγή συμπεριφοράς. Εκτός των 

άλλων, τονίστηκε η σημασία της αυτορρύθμισης και της αυτογνωσίας.  

«Μιλάω. Συζητώ αυτό που με ενοχλεί ... δεν ζηλεύω τόσο πολύ» ΔΒ2  
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«Το πιο χρήσιμο ήταν να μάθω να ελέγχω τον θυμό μου. Το να ηρεμώ πριν ξεσπάσω, 
να τον καταπολεμήσω από την αρχή, πριν εκραγώ»  ΔΒ2 
«Επανεξέτασα τη συμπεριφορά μου και με βοήθησαν να καταλάβω καλύτερα τον 

εαυτό μου» ΔΒ3 

Μελλοντικές σχέσεις 

Υπήρξε συνειδητοποίηση για το πώς αυτές οι παρεμβάσεις επηρέασαν θετικά τις διαπροσωπικές 

σχέσεις, τόσο με τους συντρόφους τους όσο και με τα παιδιά τους. 

«Όλο το σπίτι είναι καλύτερο. Η γυναίκα μου δεν γκρινιάζει όπως παλιά κι εγώ δεν 
φωνάζω. Δεν ξανασήκωσα το χέρι μου. Και τα παιδιά είναι πιο ήρεμα και περνούν 
περισσότερο χρόνο μαζί μου»  ΔΒ1 
 
Τυπική παρουσίαση των δραστών 

Υποβάθμιση: Όπως διαπιστώθηκε σε προηγούμενες έρευνες, οι δράστες συχνά τείνουν να 

υποβαθμίζουν τις πράξεις και τις επιπτώσεις που έχει η συμπεριφορά τους στους άλλους. 

«Δεν τους χτυπάω ποτέ, ειδικά τα παιδιά μου. Συνέβη στη γυναίκα μου 1-2 φορές, 
δεν θυμάμαι. Αλλά δεν ήταν τίποτα σημαντικό» ΔΒ1  
 
Άγχος και ενδεχόμενη μετάθεση ευθυνών: Ένα βασικό, επαναλαμβανόμενο θέμα ήταν το άγχος, ο 

θυμός και η απογοήτευση ως έναυσμα για τα βίαια ξεσπάσματα. Αυτό διατυπώθηκε, επίσης, ως 

υποτιθέμενη έλλειψη κατανόησης από τους άλλους.  

«Ξέρεις τι σημαίνει να είσαι 12, και 13 ή 14 ώρες, πίσω από το τιμόνι; Να κινδυνεύεις 
από κάθε ανίδεο (άνδρα) και κάθε ηλίθια (γυναίκα) στο δρόμο;» ΔΒ1  
«Θύμωνα πολύ εύκολα, αισθανόμουν ότι κανείς δεν με υποστήριζε και δεν με 
καταλάβαινε» ΔΒ3 
 
Κοινωνικά μαθημένη βία: Οι συμμετέχοντες επανέφεραν στη μνήμη τους τη σωματική κακοποίηση 

που βίωσαν κατά τη νεαρή ηλικία. 

«Εάν ο πατέρας μου δεν ύψωνε τη φωνή του, δεν τον ακούγαμε. Μερικές φορές μας 
χτυπούσε  για να επιβληθεί. Μπορεί να φοβόμασταν τον πατέρα μου αλλά τον 
σεβόμασταν. Τώρα άκου πως μιλάνε τα μικρά στους γονείς τους»  ΔΒ1  
 
«Ωωω, ναι. Οι γονείς μου με είχαν χτυπήσει πολλές φορές… [Γέλια]. Ο μπαμπάς μου 
ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος. Με χτυπούσε συνεχώς και ... χρησιμοποιούσε ξύλα, 
ζώνες ... φώναζε και καταριόταν όλη μέρα. Και εμένα, και τη μαμά μου, και τα 
αδέλφια μου. … Κρυβόμουν και έλεγα ότι ποτέ δεν θα γινόμουν σαν αυτόν»  ΔΒ2  
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6.4.1 Συμπεράσματα: Συνεντεύξεις δραστών 

 
Οι συνεντεύξεις με τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας επικεντρώθηκαν στη σημασία της 

έγκαιρης παρέμβασης, με προτάσεις για παρεμβάσεις στα σχολεία και για ευκαιρίες υποστήριξης 

πριν από την κλιμάκωση της βίας και της κακοποίησης.  Επιπροσθέτως, έγινε από ορισμένους 

συμμετέχοντες μια διασύνδεση μεταξύ των κακοποιητικών εμπειριών τους ως παιδιά και της 

μετέπειτα συμπεριφοράς τους, το οποίο θα μπορούσε να εγείρει το ζήτημα της ανάγκης για έγκαιρη 

επέμβαση για όσα παιδιά βιώνουν κακοποίηση στο σπίτι τους. Δόθηκε έμφαση στους πόρους που 

χρειαζόταν για την πρόσβαση στην αποτελεσματική στήριξη. Ανέδειξαν την ανάγκη για αύξηση της 

δημοσιότητας σχετικά με τα προγράμματα δραστών καθώς και για υποστηρικτικές παρεμβάσεις 

που δεν προκαλούν στιγματισμό.  Επισημάνθηκε, επίσης, ότι για τη βελτίωση της αρωγής θα πρέπει 

να συντομευθεί ο χρόνος αναμονής μετά την παραπομπή στην εξειδικευμένη υπηρεσία και οι 

διαθέσιμες υπηρεσίες να βρίσκονται πλησιέστερα στην οικεία τους. Ένας συμμετέχων δήλωσε ότι 

θα προτιμούσε άνδρα - ειδικό, και ως εκ τούτου απευθύνθηκε σε ιδιώτη ώστε να του παρασχεθεί 

η υπηρεσία που του ταίριαζε.  

Συζητήθηκε ο στιγματισμός για την ενδοοικογενειακή βία και η συνεχής ενημέρωση του ευρύτερου 

κοινού για το ζήτημα, αλλά και η αντίστοιχη δυσφορία για την ταμπελοποίηση που σχετίζεται με 

την κακοποίηση. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως η υποστήριξη, όταν οι συμμετέχοντες είχαν πρόσβαση 

σε αυτή, ήταν αποτελεσματική για τη μεταβολή της δυναμικής των σχέσεων στην οικογένεια. Οι 

συμμετέχοντες ανέφεραν ότι είχαν επιτύχει καλύτερη συναισθηματική ρύθμιση και έλεγχο των 

συναισθημάτων, όπως ο θυμός και η ζήλια, με αποτέλεσμα να γίνουν καλύτεροι σύντροφοι και 

γονείς.    
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7. Στατιστικά στοιχεία Ελληνικής Αστυνομίας 

 
Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) δημοσιεύει έναν ετήσιο απολογισμό της συνολικής της 

δραστηριότητας καθώς και στατιστικά στοιχεία της αστυνομικής ανταπόκρισης για αξιόποινα 

αδικήματα που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα και τους ειδικούς ποινικούς νόμους52. Κατά 

την εξέταση του σχετικού αρχείου που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώσαμε 

πως δεν γίνεται καμία μνεία στα χαρακτηριστικά των δραστών ούτε περιλαμβάνονται πληροφορίες 

για τα θύματα και, τέλος, δεν γίνεται καμία αναφορά στην ενδοοικογενειακή βία ως ξεχωριστό 

έγκλημα.  

Ωστόσο, κατόπιν αιτήματός μας, η Γενική Διεύθυνση Αστυνομίας του Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνομίας για την Καταπολέμηση της Οικιακής Βίας μας παρείχε τα ακόλουθα δημογραφικά 

δεδομένα που περιλαμβάνουν μόνο την εθνικότητα των δραστών και των θυμάτων. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2018 
για τις παραβάσεις του Ν. 3500/2006 περί Ενδοοικογενειακής Βίας το έτος 2018 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τελ/να Απόπειρες   Παραβάσεις   

Σύνολο   4722   

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΕΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Σύνολο Συλληφθέντες Ελληνική 
εθνικότητα 

Άλλη  
εθνικότητα 

 

Σύνολο 5086 1867 4248 820  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΥΜΑΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Σύνολο 
Θυμάτων 

Θάνατοι Τραυματισμοί Ελληνική  
εθνικότητα 

Άλλη 
εθνικότητα 

Σύνολο 5145 0  4254 891 

      

      

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2019 
για τις παραβάσεις του Ν. 3500/2006 περί Ενδοοικογενειακής Βίας το έτος 2019 

ΔΕΙΚΤΗΣ                                       ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τελ/να Απόπειρες Παραβάσεις   

Σύνολο 5204 16 5220   

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΕΣ   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Σύνολο Συλληφθέντες Ελληνική 
εθνικότητα 

Άλλη εθνικότητα  

Σύνολο 5491 2041 4491 1000  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΥΜΑΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Σύνολο 
Θυμάτων 

Θάνατοι Τραυματισμοί Ελληνική 
εθνικότητα 

Άλλη εθνικότητα 

Σύνολο 5540 0 1557 4523 1017 

 

 
52http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=93706&Itemid=2425&lang= 
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Είναι κατανοητό ότι βάσει των δεδομένων που έχουν παρουσιαστεί έως σήμερα από την ΕΛ.ΑΣ., 

δεν μπορούμε να έχουμε σαφή εικόνα για την πραγματική διάσταση της ενδοοικογενειακής βίας 

στην Ελλάδα. Πρόσθετοι δείκτες (φύλο, ηλικία κλπ.) θα συνέβαλαν σημαντικά στη βαθύτερη 

κατανόηση της μορφής των εγκλημάτων και στη λήψη προληπτικών και άλλων μέτρων για την 

αντιμετώπισή τους. 

 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ίδρυση μιας υπηρεσίας αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας στην 

ΕΛ.ΑΣ., όπως ανακοινώθηκε κατά τους πρώτους μήνες του 2019, σχετίζεται άμεσα με την ανάγκη 

για πληρέστερη καταγραφή και μεγαλύτερη προστασία των επιζώντων που αποφασίζουν να 

υποβάλουν καταγγελία. Η νέα επιχειρησιακή δομή θα περιλαμβάνει 73 υπηρεσίες (Το επιτελικό 

Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του 

Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας 

στις έδρες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων στις δεκατέσσερις Περιφέρειες της χώρας). 
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8. Βέλτιστες πρακτικές 

 

8.1: Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Βια-Στοπ 
 
Το Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και της Προώθησης της Ισότητας των Φύλων, «Βία-

Στοπ», ιδρύθηκε στην Καβάλα το 2008. Από τότε έχει ασχοληθεί ενεργά με τη διαχείριση 

περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και έχει συνεργαστεί στενά με τις τοπικές αρχές σε όλα τα 

επίπεδα, προκειμένου να εξασφαλίσει τον γρήγορο, αποτελεσματικό και επιτυχημένο χειρισμό των 

περιστατικών. Το «Βια-Στοπ» στελεχώνεται από ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες υγείας, 

ιατροδικαστές, αστυνομικούς και ψυχολόγους που εξειδικεύονται στην ενδοοικογενειακή βία και 

είναι ειδικοί στον τομέα τους. Έπειτα από χρόνια ενεργής υποστήριξης των θυμάτων, το «Βία-Στοπ» 

ανέπτυξε ένα μεγάλο δίκτυο μεταξύ των τοπικών αρχών. Αυτό κατέστη εφικτό χάρη στην 

αναγνώριση που είχε ο οργανισμός για τον ορθό χειρισμό των περιστατικών. 

Όταν ένα θύμα έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τις αστυνομικές ή νομικές αρχές και τις 

υγειονομικές/κοινωνικές υπηρεσίες, οι αρμόδιοι εργαζόμενοι επικοινωνούν με το «Βία-Στοπ». 

Κανονίζεται μια συνάντηση, κατά την οποία αξιολογείται το περιστατικό και γίνεται μια ιεράρχηση 

των αναγκών. Ακολούθως, καταρτίζεται ένα πλάνο διαφυγής για το θύμα, αναπτύσσεται ένα σχέδιο 

ψυχολογικής θεραπείας και παρέχονται όλες οι πρόσθετες πληροφορίες στο θύμα. Οι κύριοι στόχοι 

αυτής της διαδικασίας είναι: α) η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας του θύματος, β) η 

ενδυνάμωσή του για την έξοδο από τον κύκλο βίας, γ) η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και 

αρωγής, δ) η διασφάλιση μιας ασφαλούς εξόδου από το κακοποιητικό περιβάλλον και ε) η 

εξασφάλιση της πλήρους συνεργασίας των τοπικών αρχών για την ενημέρωση του θύματος ως προς 

τα δικαιώματά του και η προστασία αυτών. Το «σχέδιο εξόδου» έγκειται στη δημιουργία 

συγκεκριμένων στρατηγικών για τη διαφυγή από το βίαιο / κακοποιητικό περιβάλλον και 

προσαρμόζεται σε κάθε άτομο που απευθύνεται στον φορέα και ζητά βοήθεια. Διαμορφώνεται 

γύρω από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του θύματος, περιγράφοντας σαφή βήματα τα οποία το 

άτομο μπορεί να ακολουθήσει με ασφάλεια και με νόμιμο τρόπο. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά 

θύματα, ακόμη και μετά την αναζήτηση βοήθειας, τελικά επιστρέφουν στην κακοποιητική σχέση. 

Το σχέδιο εξόδου μπορεί να είναι πολύτιμο στο μέλλον όταν τα εν λόγω άτομα αποφασίσουν τελικά 

να εγκαταλείψουν τη σχέση, καθιστώντας το σε πολλές περιπτώσεις ως ένα χρήσιμο εργαλείο53.  

 
53 Chatzifotiou Sevaste, Fotou Eleni (2006), Democritus University of Thrace Moisides Ignatios, Hellenic Police Force: Best 
practices in liaising between the police and social services in confronting incidents of domestic violence. 
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Το πρώτο στάδιο είναι εκείνο της αξιολόγησης / προγραμματισμού. Περιλαμβάνει τη λήψη του 

ιστορικού, την εκτίμηση της επικινδυνότητας των περιστατικών και την ιεράρχηση των αναγκών του 

θύματος. Στη συνέχεια, προγραμματίζονται οι επόμενες ενέργειες που αφορούν το θύμα, όπως 

είναι η δικτύωση με άλλους τοπικούς φορείς. Πρωτίστως, όμως, υλοποιούνται οι δράσεις άμεσης 

προτεραιότητας. Αυτές περιλαμβάνουν την καταγγελία του συμβάντος στις αστυνομικές αρχές, την 

παροχή φιλοξενίας για τα θύματα και τα εξαρτώμενα μέλη, και την παροχή οποιασδήποτε ιατρικής 

βοήθειας που μπορεί να χρειάζεται το θύμα54.  

Το δεύτερο στάδιο έγκειται στην υλοποίηση όλων των δράσεων που είχαν προγραμματιστεί στην 

πρώτη φάση. Αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν νομικές ενέργειες, όπως η λήψη 

ασφαλιστικών μέτρων, η νομική προστασία του θύματος και η θέσπιση νομικών μέτρων για την 

επιμέλεια των ανηλίκων. Επίσης, στο εν λόγω στάδιο ξεκινά ένα θεραπευτικό πρόγραμμα, με την 

έναρξη ατομικής ή/και οικογενειακής συμβουλευτικής και, τέλος, προγραμματίζονται περαιτέρω 

ενέργειες και επαφές με το θύμα55.  

Το τελικό στάδιο του «σχεδίου εξόδου» συνιστά ένα στάδιο αξιολόγησης και στοχεύει στην 

ανασκόπηση ολόκληρης της διαδικασίας καθώς και στην εκτίμηση των πιθανών κινδύνων και της 

τρέχουσας κατάστασης. Περιλαμβάνει τον προγραμματισμό περαιτέρω ενεργειών και επαφών με 

το θύμα καθώς και τη συνδρομή άλλων εξωτερικών κοινωνικών και νομικών πόρων. Επιπροσθέτως, 

στο παρόν στάδιο συμπεριλαμβάνεται ένα πρόγραμμα θεραπείας για τον δράστη. Ειδικότερα, ο 

δράστης λαμβάνει θεραπεία είτε κατόπιν δικαστικής εντολής είτε κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας. 

Τέλος, είναι ζωτικής σημασίας το εν λόγω σχέδιο να καταρτιστεί με γνώμονα τα συμφέροντα του 

θύματος. Επιπλέον, η επιτυχής έκβασή του εξαρτάται από την ενεργό συμμετοχή  κι άλλων φορέων 

όπως η Αστυνομία, οι Εισαγγελικές αρχές και οι Ιατρικές υπηρεσίες. Παρόλο που αρκετά θύματα 

επιλέγουν τον τερματισμό της κακοποιητικής σχέσης, άλλα αποφασίζουν να επιστρέψουν στη 

σχέση είτε για οικονομικούς είτε για οικογενειακούς λόγους. Θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτό το 

σχέδιο είναι διαμορφωμένο ώστε να ενδυναμωθούν τα θύματα όποια επιλογή κι αν κάνουν, να 

προβούν σε αυτήν συνειδητά και να υποβοηθούν στην πορεία δράσης τους56. 

 
54 Chatzifotiou Sevaste, Fotou Eleni (2006), Democritus University of Thrace Moisides Ignatios, Hellenic Police Force: Best 
practices in liaising between the police and social services in confronting incidents of domestic violence 
55 Chatzifotiou Sevaste, Fotou Eleni (2006), Democritus University of Thrace Moisides Ignatios, Hellenic Police Force: Best practices in 
liaising between the police and social services in confronting incidents of domestic violence. 
56 Chatzifotiou Sevaste, Fotou Eleni (2006), Democritus University of Thrace Moisides Ignatios, Hellenic Police Force: Best practices in 
liaising between the police and social services in confronting incidents of domestic violence. 
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Το προτεινόμενο σχέδιο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2009 σε μια σειρά διαφορετικών 

περιπτώσεων, με επιτυχή αποτελέσματα. Από τότε εφαρμόζεται στις περισσότερες περιπτώσεις 

ενδοοικογενειακής βίας που διαχειρίζεται το «Βια-Στοπ». Από το 2009, η δικτύωση σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο με τις Αρχές, με το  αρμόδιο προσωπικό και με τις νομικές υπηρεσίες οδήγησε στην 

ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας. Επιπλέον, τα προγράμματα 

ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη βία εν γένει, και με την 

ενδοοικογενειακή βία ειδικότερα, έχουν οδηγήσει στη συμμετοχή της κοινότητας στην 

αντιμετώπιση βίαιων συμπεριφορών. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα 

πέτυχε τους αρχικούς του στόχους, καθώς αναγνωρίζεται σε μεγάλο βαθμό από όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ωφελουμένων και της τοπικής κοινότητας στο 

σύνολό της. Ωστόσο, θα πρέπει να διεξαχθούν μελέτες με σκοπό την περαιτέρω ευαισθητοποίηση 

των επαγγελματιών και των πολιτών σε όλα τα επίπεδα. 

8.2 Αξιολόγηση / ανατροφοδότηση που αποδεικνύει την 
αποτελεσματικότητα της βέλτιστης πρακτικής   

 
Το «Βια-Στοπ» διενήργησε μια μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση και τον εντοπισμό των 

χαρακτηριστικών του δράστη ενδοοικογενειακής βίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ποινικής 

Διαμεσολάβησης, με συμμετέχοντες 13 άτομα που είχαν καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία. 

Οι εν λόγω συμμετέχοντες (N = 13) αποδέχτηκαν την Ποινική Διαμεσολάβηση και τους 

συνακόλουθους όρους και παραπέμφθηκαν στο «Βια-Στοπ» για να ενταχθούν σε θεραπευτική 

αντιμετώπιση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ποινικής Διαμεσολάβησης. 

Αντιπροσωπεύουν το 14% των 108 καταγεγραμμένων περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στην 

Καβάλα μεταξύ των ετών 2011 - 2015. Το Πρόγραμμα Ποινικής Διαμεσολάβησης διαρκεί από 3 έως 

6 έτη, και κανένας από τους προαναφερόμενους παραβάτες δεν είχε ολοκληρώσει τη θεραπεία έως 

τότε57. 

Από τα αρχεία των ψυχολόγων που ήταν υπεύθυνοι για το Πρόγραμμα Ποινικής Διαμεσολάβησης 

στο «Βια-Στοπ» προέκυψαν τα ακόλουθα: Διαπιστώθηκε ότι κατά την έναρξη του προγράμματος οι 

περισσότεροι παραβάτες δεν είχαν ποτέ λάβει καμία μορφή θεραπείας. Ξεκίνησαν στο πρόγραμμα 

με μια αίσθηση καχυποψίας και αντίστασης, προσπαθώντας να υποτιμήσουν το πρόγραμμα. Όλοι 

τους κατηγόρησαν το θύμα για τη διάρρηξη της οικογενειακής γαλήνης και την πρόκληση των 

 
57 Nikolaos (Nick) Petropoulos, Eleni Fotou, Sheetal Ranjan, Sevaste Chatzifotiou and Evangelia Dimadi; Domestic Violence Offenders in 
Greece (2016). 
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συγκρούσεων. Δεν ‘έβλεπαν’ τον εαυτό τους ως δράστη. Αντιθέτως, θεωρούσαν τον εαυτό τους ως 

τον τελικό αποδέκτη κυρώσεων εξαιτίας των ενεργειών του θύματος. Έπειτα από 6μηνη παραμονή 

στο πρόγραμμα, η στάση των δραστών άρχισε να αλλάζει. Άρχισαν να εμπιστεύονται τον θεραπευτή 

και να ζητούν συμβουλές για θέματα πέρα από τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Έδειχναν 

μεγαλύτερη κατανόηση για τις συνέπειες της βίαιης συμπεριφοράς τους, και ιδίως τον αντίκτυπο 

που είχε στα παιδιά τους. Κατά τη θεραπευτική αντιμετώπιση, οι παραβάτες άρχισαν να συζητούν 

τα ανεπίλυτα ζητήματα με τις (πρώην) συντρόφους τους, αντί για την κατά μέτωπο επίθεση. Αυτό 

με τη σειρά του, βοήθησε στο να ελαχιστοποιηθούν οι συγκρούσεις και να αποτραπεί η επανάληψη 

της κακοποιητικής συμπεριφοράς58. 

Μόλις ξεκίνησε η ομαδική θεραπεία, οι παραβάτες που αρχικά ήταν διστακτικοί, έμειναν έκπληκτοι 
με τη φυσιολογική συμπεριφορά των υπολοίπων παραβατών όταν συναντήθηκαν μεταξύ τους, 
όπως ανέφεραν. Έπειτα από περίοδο12 μηνών, οι δράστες δήλωσαν ότι είχαν συνειδητοποιήσει σε 
μεγάλο βαθμό την αναστάτωση που είχαν προκαλέσει στο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς ήρθαν 
αντιμέτωποι με τις μακροπρόθεσμες ψυχολογικές συνέπειες που βίωναν τα παιδιά τους59. 
 

9. Προτάσεις για επίλυση του προβλήματος  

 

Βάσει των ανωτέρω, οι αρμόδιες αρχές καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα σε όλη την 

Ελλάδα, ανά τομέα δράσης, για την ενίσχυση του ισχύοντος πλαισίου και την παροχή 

αποτελεσματικότερης υποστήριξης: 

• Αύξηση των υποστηρικτικών δομών με την ικανότητα και τη γνώση να υλοποιήσουν 

Προγράμματα Διαχείρισης Δραστών σε κοινότητες ανά την επικράτεια.  

• Αύξηση της χρηματοδότησης, βελτίωση της νομοθεσίας και των πολιτικών σε σχέση με τα 

Προγράμματα Διαχείρισης Δραστών.  

• Αξιολόγηση των θεραπευτικών προγραμμάτων για Δράστες (από το EKKA και το ΒΙΑ Στοπ), 

με σκοπό τη βελτίωση των υφιστάμενων παρεμβάσεων προς τον συγκεκριμένο πληθυσμό 

και τον σχεδιασμό νέων δράσεων και προγραμμάτων. 

• Υιοθέτηση μιας κοινής μεθόδου για τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων καθώς και 

συνεργασία για την ανάπτυξη ενός μηχανισμού καταγραφής μεταξύ των φορέων που 

εξειδικεύονται στη διαχείριση ζητημάτων φύλου και ενδοοικογενειακής βίας  

 
58 Nikolaos (Nick) Petropoulos, Eleni Fotou, Sheetal Ranjan, Sevaste Chatzifotiou and Evangelia Dimadi; Domestic Violence 
Offenders in Greece (2016). 
59 Nikolaos (Nick) Petropoulos , Eleni Fotou, Sheetal Ranjan, Sevaste Chatzifotiou and Evangelia Dimadi; Domestic Violence 
Offenders in Greece (2016). 
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(Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ., ΕΛ.ΑΣ, ΕΛ.ΣΤΑΤ, Δικαστήρια, Νοσοκομεία). Το Παρατηρητήριο για την 

Ισότητα των Φύλων, με ενημερωμένους δείκτες, θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο στον προσδιορισμό της έκτασης του φαινομένου. 

• Συντονισμένη, διεπιστημονική και διατομεακή (οριζόντια και κάθετη) δράση δημόσιων και 

μη κυβερνητικών οργανισμών, συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και αξιοποίηση 

της συμπληρωματικότητας των δομών (διυπηρεσιακή προσέγγιση), καθώς και επέκταση 

των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης και 

φροντίδας. 

• Διερεύνηση και εντοπισμός των καλών πρακτικών για μεθόδους, εργαλεία και βέλτιστες 

πρακτικές των εμπλεκομένων για την επίλυση δύσκολων και σύνθετων καταστάσεων, με 

βάση τις γνώσεις και την επιστημονική τους κατάρτιση.   

• Ανάληψη δράσεων και μέτρων για την ενθάρρυνση της καταγγελίας περιστατικών έμφυλης 

βίας και για την καταπολέμηση του φόβου, του εφησυχασμού και της απόκρυψης 

περιστατικών κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών μέσω στοχευμένων προγραμμάτων 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

• Διεξαγωγή ερευνών, σε επίπεδο κοινότητας, για έγκαιρο εντοπισμό ομάδων υψηλού 

κινδύνου και για άμεση παρέμβαση. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει αφενός η συστηματική 

καταγραφή των περιστατικών κακοποίησης από την Αστυνομία, τα Νοσοκομεία και τις 

Κοινωνικές υπηρεσίες όπου συνήθως αναζητούν καταφύγιο τα θύματα, και αφετέρου η 

ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση των επιστημονικών ομάδων που 

ασχολούνται με την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας (νοσοκομειακές κοινωνικές 

υπηρεσίες, γιατροί, κλπ.) με σκοπό να φέρουν εγκαίρως σε επαφή τα θύματα με τις 

αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες. 

• Διασφάλιση της βιωσιμότητας του Εθνικού Δικτύου Δομών (Τηλεφωνική Γραμμή 

Υποστήριξης 15900, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες), καθώς και ενίσχυση και 

εμπλουτισμός των υπηρεσιών και των δράσεων που αναπτύσσουν. 

• Ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των «διαμεσολαβητών» και των επαγγελματιών που 

έρχονται σε επαφή με τις γυναίκες (π.χ. αστυνομικοί, δικαστές, γιατροί, νοσηλευτικό 

προσωπικό, κλπ.), ώστε αφενός να μπορέσουν να ανιχνεύσουν τη βία και αφετέρου να 

υποστηρίξουν, ποικιλοτρόπως και πολυεπίπεδα,  τις γυναίκες - θύματα προκειμένου να 

καταγγείλουν την κακοποίηση, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, αλλά και να 

προληφθεί η δευτερογενής θυματοποίηση. 
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• Ενίσχυση των Πρωτοκόλλων συνεργασίας για την υιοθέτηση ενός κοινού πλαισίου σχετικά 

με τις διαδικασίες εντοπισμού, παραπομπής και φιλοξενίας, και εντατικοποίηση της 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και δράσεων προς τις γυναίκες-πρόσφυγες που είναι 

θύματα, ή δυνητικά θύματα, βίας και προς τα παιδιά τους. 
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10. Συμπεράσματα 

 
Το κοινωνικό-δημογραφικό προφίλ των γυναικών-θυμάτων καταδεικνύει ότι τα θύματα εξαρτώνται 

οικονομικά από τον δράστη, ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ο σύντροφός τους.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών δεν καταγγέλλει τα περιστατικά βίας επειδή δεν υπάρχει 

μεγάλη ενημέρωση σχετικά με τις δομές στήριξης και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Επιπλέον, οι 

δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. αστυνομία, νοσοκομεία, δικαστικές αρχές) που εμπλέκονται σε ζητήματα 

έμφυλης βίας ανταποκρίνονται μετριοπαθώς στις ανάγκες των θυμάτων, κάνοντας τα να 

απευθύνονται στο κοντινό τους περιβάλλον (αδέλφια, γονείς) για βοήθεια. 

Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα διαπίστωσε και ανταποκρίθηκε πολύ αργά στη σοβαρότητα της 

κατάστασης. Η ποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας θεσπίστηκε μόλις το 2006. Επιπλέον, ο 

συζυγικός βιασμός δεν αποτελούσε ποινικά κολάσιμη πράξη, καθώς η προηγούμενη διατύπωση 

σχετικά με την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας περιοριζόταν στις επαφές εκτός γάμου.  Ο 

Ν. 3500/2006 ορίζει ότι η άσκηση βίας κάθε μορφής μεταξύ των μελών της οικογένειας συνιστά 

αξιόποινη πράξη και τυποποιείται ως αδίκημα. Η επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης 

έλαβε χώρα τον Μάρτιο 2018 και ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 4531/2018. 

Αν και σημαντικές, οι αλλαγές που επιτεύχθηκαν χαρακτηρίστηκαν ως αποσπασματικές. Πράγματι, 

επικρίθηκε για το ότι δεν εισήγαγε στα σχολεία εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την καταπολέμηση 

της βίας και των στερεοτύπων που αφορούν τα δύο φύλα, και δεν προέβη στην επιμόρφωση των 

επαγγελματιών που ασχολούνται με θύματα βίας ή των αστυνομικών σχετικά με την ορθή 

μεταχείριση των συγκεκριμένων περιστατικών. 

Το δικαίωμα των θυμάτων για πρόσβαση στις υπηρεσίες υποστήριξης  διασφαλίζεται από το άρθρο 

61 του Ν. 4478/2017. Ωστόσο, στην Ελλάδα οι εν λόγω υπηρεσίες υποστήριξης είναι περιορισμένες 

σε αριθμό και προσφέρουν υπηρεσίες μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες θυμάτων  ω̇ς αποτέλεσμα, 

ένας σημαντικός αριθμός εξ αυτών ενδέχεται τελικά να μην λάβει την απαιτούμενη αρωγή.  

Βάσει του Ν. 3500/2006, στο Ελληνικό ποινικό σύστημα εφαρμόζεται η αποκαταστατική 

δικαιοσύνη. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα είναι πενιχρά λόγω της έλλειψης προσωπικού σε 

συνδυασμό με την ψυχολογική προσέγγιση που ακολουθείται και τις καθυστερήσεις στην 

υλοποίηση του προγράμματος συμβουλευτικής, κάνοντας τον δράστη να περιμένει τουλάχιστον 

δύο έως έξι μήνες πριν από την πρώτη συνεδρία. Επίσης, κρίνεται αναγκαία η συνεργασία με 

άλλους φορείς, καθώς δεν θα διευκολυνθεί μόνο η διεξαγωγή των συμβουλευτικών 
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προγραμμάτων, αλλά και η δυνατότητα εξειδικευμένης θεραπείας στα άτομα με ψυχικά νοσήματα, 

χρήστες ναρκωτικών ή αλκοολικούς.  

Τέλος, ο νόμος επικρίθηκε για τον ρόλο του εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να ενεργεί ως 

διαμεσολαβητής παρά την έλλειψη σχετικής εκπαίδευσης. Έχουν εντοπιστεί διάφορες ελλείψεις, 

όπως η κατάρτιση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν και 

να αξιολογήσουν ορθά την κάθε περίπτωση για να την παραπέμψουν στον αρμόδιο φορέα, και η 

επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού (εκπαιδευτικοί και διευθυντές) όσον αφορά την 

υποβολή καταγγελιών ή, ακόμη και τους ισχυρισμούς, περί βιαιοπραγίας κατά των παιδιών.  

Στην ημερήσια διάταξη πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν αφενός, η ανάπτυξη περισσότερων 

προγραμμάτων δραστών σε συνδυασμό με τη βελτίωση της νομοθεσίας και των πολιτικών για τα 

προγράμματα διαμεσολάβησης και αφετέρου, η αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων.  

Παράλληλα, μια συντονισμένη, διεπιστημονική και δια τομεακή δράση των δημόσιων και μη 

κυβερνητικών φορέων για τη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού, οι οποίες θα 

ενθαρρύνουν την καταγγελία περιστατικών έμφυλης βίας, μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για 

την καταπολέμηση του φαινομένου.  
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