
   

 
  

 

 

 

Co-funded by the European Union’s 

Rights, Equality and Citizenship 

Programme (2014-2020) 

 

1ο Ενημερωτικό Σημείωμα 

 

Σχετικά με το πρόγραμμα…. 

 

 

   
Ο στόχος του έργου OSSPC είναι να αποτρέψει την περαιτέρω ενδοοικογενειακή 

βία και να αλλάξει τα βίαια συμπεριφορικά πρότυπα με την αύξηση της ικανότητας 
των εργαζομένων πρώτης γραμμής που θα διδάξουν περαιτέρω τους δράστες 
ενδοοικογενειακής βίας ώστε να υιοθετήσουν μη βίαιη συμπεριφορά σε 
διαπροσωπικές σχέσεις και να κατανοήσουν τον αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής 
βίας τους ίδιους, την οικογένειά τους και την κοινότητα.  

 

Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Οι 

δράστες σε διαδικασία αλλαγής" 

(OOSPC) είναι ένα έργο που θα 

υλοποιηθεί από τους παρακάτω 

φορείς: Σύνδεσμος για την Πρόληψη 

και Αντιμετώπιση της Βίας στην 

Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) – Κύπρος, ως 

Συντονιστής, Πανεπιστήμιο 

Bournemouth (BU) - Ηνωμένο Βασίλειο, 

Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti 

Onlus (CAM)- Ιταλία, Σύνδεσμος 

Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλεί

ου & Ν. Ηρακλείου-Ελλάδα, Ευρωπαϊκό 

Σημείο Γνώσης (EKS) -Ελλάδα και την 

Διεύθυνση Κοινωνικών και Ιατρικών 

Υπηρεσιών (DASM) - Ρουμανία 

Η περίοδος υλοποίησης του 

προγράμματος είναι 24 

μήνες (01.05.2020-

30.04.2022) 

Περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά  με 

το πρόγραμμα και τα 

αποτελέσματα έρευνας:  

www.osspc.eu  

 

 

http://www.osspc.eu/


   

 
  

 

 

 

Co-funded by the European Union’s 

Rights, Equality and Citizenship 

Programme (2014-2020) 

 

 

  

Αυτή η δραστηριότητα του έργου στοχεύει στη 

χαρτογράφηση και τη συγκριτική ανάλυση της τρέχουσας 

εργασίας με δράστες στις συμμετέχουσες χώρες, για την 

εκτίμηση της κλίμακας του προβλήματος, για την εκτίμηση 

των αναγκών και για την εύρεση πιθανών καναλιών 

παραπομπής, προτείνοντας σχετικό πρόγραμμα δραστών 

για επαγγελματίες με τη μορφή μη ποινικής διαδικασίας. 

Η δραστηριότητα συντονίστηκε από το Πανεπιστήμιο του 

Bournemouth. Όλοι οι εταίροι οργάνωσαν τις 

δραστηριότητες στις χώρες τους, ως εξής: 

Περίληψη της συλλογής 
δεδομένων από το πεδίο: 
Πριν από οποιαδήποτε διεξαγωγή εργασιών στο 
πεδίο, οι μέθοδοι και τα σχετικά έγγραφα 
πέρασαν από τις αυστηρές διαδικασίες 
δεοντολογίας του Πανεπιστημίου του 
Bournemouth και το πρωτόκολλο εργασιών 
πεδίου για τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων 
ακολουθήθηκε από όλους τους εταίρους. Τρεις 
τύποι συμμετεχόντων επιλέχθηκαν  στο πλαίσιο 
της μελέτης: 
Θύματα: Επιλέχτηκαν μέσω τοπικών υπηρεσιών, 
εργαζομένων πρώτης γραμμής και κοινωνικών 
υπηρεσιών  χρησιμοποιώντας μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης , όπου αυτό ήταν δυνατόν. 

✓ Αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο για 

να αναζητηθεί η οπτική γωνία των θυμάτων 

σχετικά με τις εμπειρίες τους από την 

αλληλεπίδραση με υπηρεσίες υποστήριξης, 

καθώς και οι απόψεις τους και οι εμπειρίες τους 

όσον αφορά στις δράσεις υποστήριξης που 

προσφέρθηκαν στον δράστη. 

 

Δράστες: Επιλέχθηκαν μέσω οργανισμών 
υποστήριξης. Πρόκειται για μία διαδικασία που 
απαιτεί υψηλή εμπιστευτικότητα και 
διακριτικότητα, η οποία μπορεί δυνητικά να 
γίνει υψηλού κινδύνου για τον σχετικό 
πληθυσμό. Για την ασφάλεια των μη 
αναγνωρισμένων πιθανών θυμάτων και των 
ερευνητών, οι συμμετέχοντες θα 
προστατεύονται από ειδικούς μηχανισμούς 
εμπιστευτικότητας όταν πρόκειται ή όταν έχουν 
λάβει ήδη τη σχετική υποστήριξη από τις 
υπηρεσίες. 
 

 

 

 

 

 

 

✓ Ένα ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο 

συνέντευξης σχεδιάστηκε για να αναζητήσει τις 

απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τις 

γνώσεις και τις εμπειρίες υποστήριξής τους και 

πώς θα μπορούσε ενδεχομένως να βελτιωθεί. 

 

Επαγγελματίες/Εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή 
Επιλέχτηκαν μέσω τοπικών οργανισμών και 
συνδέσεων υπηρεσιών υποστήριξης. 
 

✓ Ένα ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο 

σχεδιάστηκε για χρήση με ομάδες εστίασης 

επαγγελματιών που είτε συνεργάστηκαν με θύματα / 

επιζώντες ή δράστες ενδοοικογενειακής βίας. 

 

Ο στόχος των ομάδων εστίασης ήταν να 
συνεργαστούν με τους ενδιαφερόμενους και τους 
βασικούς επαγγελματίες συμμετέχοντες για να 
εκτιμήσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές και τις προκλήσεις στην 
αντιμετώπιση του DVA στους αντίστοιχους τομείς 
τους. Αναπτύχθηκαν επίσης τρία σύντομα 
χρονογραφήματα για να βοηθήσουν στη συζήτηση 
για το πώς υποστηρίζονται εκείνοι που 
επηρεάζονται από / ή που διαπράττουν 
ενδοοικογενειακή βία. 
 
Διαδικασία Ανάλυσης Δεδομένων: 
Χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική 
ανάλυση για ποσοτικά δεδομένα. Τα ποιοτικά 
δεδομένα κωδικοποιήθηκαν θεματικά 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου και 
κυρίαρχα θέματα προέκυψαν 
χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο κωδικοποίησης 
που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του 
Bournemouth.  
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Το Πανεπιστήμιο του Bournemouth ένας από τους 

συνεργάτες του έργου μας "Η άλλη πλευρά της ιστορίας: 

οι δράστες σε διαδικασία αλλαγής" (OSSPC) ολοκλήρωσε 

τις ομάδες εστίασης για τις εργασίες που γίνονται στο 

πεδίο. Πραγματοποιήθηκαν επτά διαδικτυακές ομάδες 

εστίασης με συνολικά τριάντα τρεις συμμετέχοντες. Μια 

σειρά επαγγελματιών συμμετείχαν από ολόκληρο το 

Ηνωμένο Βασίλειο, όπου πήραν μέρος κοινωνικοί 

λειτουργοί, μαιευτικό προσωπικό, υπάλληλοι του 

τοπικού συμβουλίου κι εξειδικευμένα άτομα που 

εργάζονται στην υποστήριξη θυμάτων και δραστών 

ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό που έγινε σαφές σε όλες 

τις ομάδες ήταν ότι υπάρχει πραγματική επιθυμία να 

δημιουργηθούν θετικές και χρηματοδοτούμενες οδοί ( 

καλύτερα δράσεις) για τους καταχρηστικούς συντρόφους 

ώστε να έχουν πρόσβαση στην υποστήριξη για αλλαγή. 

Συζητήθηκαν τα διαφορετικά εμπόδια στη λήψη 

υποστήριξης, καθώς και μερικά παραδείγματα ορθών 

πρακτικών για το πού λειτουργεί καλά το σύστημα. 

"Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε αυτά τα 

ευρήματα με τους εταίρους μας στην ΕΕ". Δρ Jade Lewell, 

Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ. 

 

 

Ομάδες Εστίασης στην  

(στο) Ηνωμένο 

Βασίλειο 

 

 

 

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, το «European Knowledge 

Spot» διοργάνωσε δύο ομάδες εστίασης (29 Σεπτεμβρίου και 2 

Οκτωβρίου 2020).  

Οι συζητήσεις οργανώθηκαν προσεκτικά, σχεδιάζοντας τες  με 

τέτοιο τρόπο ώστε να ληφθούν υπόψη διαφορετικές αντιλήψεις 

σχετικά με το προφίλ των δραστών και των θυμάτων, το ισχύον 

νομικό πλαίσιο, καθώς και τον κρίσιμο ρόλο του σχολείου, της 

αστυνομίας και της οικογένειας στην πρόληψη και την 

καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης. 

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ψυχιάτρους, τους 

ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους δικηγόρους 

που συμμετείχαν στις συζητήσεις και βοήθησαν να παραχθεί μια 

μεγάλη ποικιλία απόψεων σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία 

και τις πράξεις κακοποίησης». European Knowledge Spot 

 

 

 

 

Ομάδες Εστίασης στην  

Ελλάδα 
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Ο «Σύνδεσμος Μελών  Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & 

νομού Ηρακλείου» διεξήγαγε ομάδα εστίασης ως μέρος 

της έρευνας της για την ενδοοικογενειακή βία που έχει 

έμφυλα χαρακτηριστικά, και την ανάλυση των δραστών. Ο 

σκοπός αυτής της ομάδας ήταν να συζητήσει διεξοδικά και 

να κατανοήσει καλύτερα πως να αναπτύξει προγράμματα 

για δράστες, ώστε να μπορεί να τους υποστηρίξει αλλά και 

ενδεχομένως να συμβάλλει στην αλλαγή συμπεριφοράς 

τους. 

Στην ομαδα εστίασης συμμετείχαν 17 επαγγελματίες/ 

ειδικοί από όλη την Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες ήταν 

εκπρόσωποι από οργανισμούς με εμπειρία στο πεδίο, οι 

οποίοι ασχολούνται με την ενδοοικογενειακή βία 

βοηθώντας τα θύματα ή / και τους δράστες αυτών. Όλοι οι 

συμμετέχοντες / ενδιαφερόμενοι έχουν μεγάλη εμπειρία 

στον τομέα, ευρύ θεωρητικό υπόβαθρο και 

εμπεριστατωμένη άποψη. 

Η ομάδα εστίασης ανέλυσε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένου του θέματος της 

ενδοοικογενειακής βίας (σωματική, ψυχολογική και 

σεξουαλική βία, καθώς και επίμονη παρακολούθηση) και 

άλλες σχετικές περιπτώσεις, όπως ο εθισμός στις ουσίες. Η 

συζήτηση επικεντρώθηκε στις παρεμβάσεις που πρέπει να 

υλοποιηθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν επιπλέον τις κατευθυντήριες 

γραμμές και τις παρεμβάσεις σχετικά με τα προγράμματα 

δραστών προκειμένου να τους υποστηρίξουν και να τους 

βοηθήσουν να αλλάξουν τη βίαιη συμπεριφορά τους, 

κατανοώντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις της 

ενδοοικογενειακής βίας στον εαυτό τους, στις οικογένειές 

τους και στην κοινότητα γενικά. Όλοι οι συμμετέχοντες 

μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, μίλησαν ανοιχτά και 

ελεύθερα με πνεύμα συνεργασίας. Εξέφρασαν 

αντικρουόμενες απόψεις, αλλά πάντα με σεβασμό μεταξύ 

τους, ενώ τόνισαν τα κοινά ενδιαφέροντα τους για το θύμα 

και τον δράστη. Το κύριο εύρημα της ομάδας εστίασης 

είναι ότι οι παρεμβάσεις στους δράστες χρειάζεται να 

περιλαμβάνουν μια εξατομικευμένου χαρακτήρα 

προσέγγιση, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τα ισχυρά 

στερεότυπα φύλου, την πατριαρχία, τα θέματα φύλου και 

τις τοξικές αρρενωπότητες. 

Οι συμμετέχοντες επίσης έθεσαν το ζήτημα διαχείρισης 

της εφηβικής ταυτότητας και του ρόλου της οικογένειας σε 

τέτοιες περιπτώσεις. Διαπιστώθηκε τέλος, ότι υπάρχει 

ανάγκη για αλλαγές στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο λόγω 

του ότι στην πράξη, δεν προστατεύει τα θύματα ούτε κάνει 

τους δράστες να αναλάβουν την ευθύνη της πράξης τους.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The main finding of the focus group is that 

interventions on perpetrators should entail a 

personalized approach, but tackling at the same 

time, the strong gender stereotypes, patriarchy, 

gender issues and toxic masculinities. Participants 

also raised the issue of juvenility and the role of the 

family in such cases. 

 

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες 

επαγγελματιών πρώτης γραμμής, 

προκειμένου να παρακινηθούν οι 

δράστες ενδοοικογενειακής βίας να 

παρακολουθήσουν κάποιο 

συμβουλευτικό πρόγραμμα για 

δράστες, είναι απαραίτητο πρώτα να 

αναγνωρίσουν τον πόνο που 

αισθάνονται εξ αιτίας της βίαιης τους 

συμπεριφοράς προς την οικογένεια 

τους, καθώς και την αδυναμίας τους 

να σταματήσουν τη χρήση βίας. 

 

Ομάδες Εστίασης στην Ιταλία 

Αν και θεωρούν σημαντικό να μην δικαιολογείται η βία, 

θεωρούν επίσης αναγκαίο την αποφυγή επικριτικών 

σχολίων ως προς τους δράστες. Κατά συνέπεια αυτό που 

προέχει είναι η εστίαση στη αίσθηση του πόνου που 

νιώθουν ως αποτέλεσμα της βίαιης τους συμπεριφοράς 

αλλά και η παραπομπή τους στα θεραπευτικά 

προγράμματα δραστών ως ελπίδα για αυτούς, έτσι ώστε 

να μπορέσουν να ξεκινήσουν την πορεία διαφυγής τους 

από τη βία και την αποτροπή υποτροπιασμού. 
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Η DASM Cluj-Napoca διοργάνωσε 3 διαδικτυακές ομάδες εστίασης (στις 

4, 5, 6 Νοεμβρίου 2020) οι οποίες αποσκοπούσαν στην αξιολόγηση των 

αναγκών προγραμμάτων δραστών προκειμένου να αποφευχθεί η 

περαιτέρω ενδοοικογενειακή βία, η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν αυτά τα προγράμματα και 

η ανταλλαγή καλών πρακτικών και μεθόδων εργασίας με δράστες. 

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, επισημάνθηκαν οι ακόλουθες 

ανάγκες: 

✓ ανάπτυξη / αύξηση του αριθμού προγραμμάτων πρόληψης 

(προγράμματα πρώιμης εκπαίδευσης στα σχολεία · συμβολή των μέσων 

ενημέρωσης στην αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με το φαινόμενο της 

ενδοοικογενειακής βίας, μείωση της ανοχής σχετικά με την 

ενδοοικογενειακή βία, εστίαση στην ενημέρωση της κοινότητας για 

παρεχόμενες λύσεις και υπηρεσίες)  

✓ προσέγγιση του προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας, τόσο από 

την πλευρά του θύματος όσο και από την πλευρά του δράστη. 

The content of this material represents the views of the author only and is his/her sole 

responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that 

may be made of the information it contains. 

✓ ανάγκη αύξησης της ευθύνης φορέων της 

κοινωνίας στην αναγνώριση / εντοπισμό και 

αναφορά βίαιων συμπεριφορών/ 

ενδοοικογενειακής βίας, ενίσχυση των 

πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ δημόσιων / 

ιδιωτικών φορέων και να καταστούν 

λειτουργικές οι υπάρχουσες υπηρεσίες. 

Η συζήτηση στις ομάδες εστίασης περιελάβανε 

θέματα όπως η αντιμετώπιση του προβλήματος 

της ενδοοικογενειακής βίας και οι σχετικές 

παραπομπές, τα εμπόδια ως προς την 

πρόσβαση στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής, η 

αποτελεσματική διαχείριση αλλά και τα κενά 

στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας 

Ομάδες Εστίασης στην 

Κύπρο 

 

Στην Κύπρο, διοργανώθηκαν δύο ομάδες εστίασης στη Λευκωσία 

στις 1/12/20 και 3/12/20 αντίστοιχα, από τον Σύνδεσμο για την 

Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια - ΣΠΑΒΟ, 

συντονιστή του έργου. 

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα εστίασης ήταν επαγγελματίες 

πρώτης γραμμής που εργάζονταν με θύματα ή / και δράστες 

ενδοοικογενειακής βίας. Πιο συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες 

προέρχονταν από την Αστυνομία Κύπρου, την Εθνική Αρχή 

Στοιχημάτων Κύπρου, το Σπίτι της Γυναίκας, το ΚΕΝΘΕΑ και τον 

Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην 

Οικογένεια. 
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 Ομάδες Εστίασης στην 

Ρουμανία 


