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1. Εισαγωγή  
 

Το έργο «Η άλλη πλευρά της Ιστορίας: Οι δράστες σε αλλαγή», είναι ένα διακρατικό έργο το 

οποίο συν χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το πρόγραμμα Δικαιώματα Ισότητα 

Καταναλωτής (Rights Equality and Consumers). Μέσω του έργου επιχειρείται να αναπτυχθεί ένα 

πλαίσιο παρεμβάσεων ώστε να αντιμετωπιστεί περαιτέρω το φαινόμενο της Ενδο 

οικογενειακής Bίας (EB) μέσω της αλλαγής συμπεριφοράς των θυτών – δραστών. Και αυτό είναι 

δυνατόν να συμβεί μέσω της περαιτέρω ενδυνάμωσης των δυνατοτήτων των στελεχών πρώτης 

γραμμής , ώστε να αποκτήσουν τις δυνατότητες να «διδάξουν» τους άνδρες δράστες – θύτες 

στον τρόπο αλλαγής της συμπεριφοράς τους στις σχέσεις τις οποίες συνάπτουν (είτε στην 

οικογένεια είτε στην κοινωνία). Μέσω της ανάλυσης της υφιστάμενης επιστημονικής 

βιβλιογραφίας, της ανάλυσης δημοσιευμένων κειμένων, τη διενέργεια συναντήσεων ομάδων 

εστίασης ειδικών, αλλά και της διενέργειας συνεντεύξεων με επιβιώσασες αλλά και άνδρες 

θύτες – δράστες, οι εταίροι του προγράμματος σε 5 χώρες (Ελλάδα Κύπρος Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ρουμανία), έκαναν μια πρώτη προσπάθεια ώστε να διαμορφωθεί η χαρτογράφηση της 

υφιστάμενης κατάστασης στο πεδίο στις χώρες αυτές.  

 

Στην Ελλάδα, η διαχείριση δραστών – θυτών ενδο οικογενειακής βίας εστιάζεται κυρίως στη 

διαδικασία της Ποινικής Διαμεσολάβησης (ΠΔ) κατόπιν εντολής της Εισαγγελικής αρχής και 

μόνον στα περιστατικά για τα οποία ακολουθήθηκε η δικαστική διαδικασία. Η διαδικασία της 

ποινικής διαμεσολάβησης, εισήχθη στο Ελληνικό Νομοθετικό πλαίσιο μέσω του νόμου 

350/2006 αρ. 11β με τίτλο «Αντιμετώπιση της Ενδο οικογενειακής βίας». Ο Εισαγγελέας 

Πρωτοδικών, εξετάζει τη δυνατότητα υπαγωγής της υπόθεσης στη διαδικασία Ποινικής 

διαμεσολάβησης, (κυρίως σε αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, όπως σωματική βλάβη, 

απειλές, εξαναγκασμός, προσβολές). Για να εφαρμοστεί η διαδικασία απαιτείται η συναίνεση 

και των δύο μερών (θύματος και δράστη). Ο δράστης συναινεί (α) να απέχει από κάθε πράξη 

που μπορεί να θεωρηθεί ως αδίκημα στο πλαίσιο της ενδο  οικογενειακής βίας και προσωρινά 



  

 
 
  

  
  

 

 

 

μπορεί να απομακρυνθεί από την κοινή κατοικία, (β) ακολουθεί διαδικασίες συμβουλευτικής 

από εξειδικευμένο φορέα και στέλεχος σε πλαίσιο οργανωμένης διαδικασίας, για μία περίοδο 

μέχρι και 3 χρόνια και (γ) ο δράστης θα πρέπει να αλλάξει τρόπο συμπεριφοράς απέχοντας τις 

αρνητικές συνέπειες της συμπεριφοράς δεχόμενος και ενδεχόμενη χρηματική αποζημίωση του 

θύματος.   

 

Η επιβλέπουσα Εισαγγελική Αρχή, μπορεί να ζητήσει και ιατρικό ιστορικό (αναφορά) σχετικά με 

το θύμα ώστε να εξεταστούν επιμέρους ζητήματα του αδικήματος. Δύναται να εξετάσει η ίδια 

ή εξουσιοδοτημένοι ερευνητές, σχετικούς μάρτυρες, μέλη της οικογένειας ώστε να υπάρχει η 

συνολική εικόνα για το φάκελο της δικογραφίας. Στην περίπτωση κατά την οποία ο δράστης 

συμμορφώνεται με τους όρους της διαδικασίας ποινικής διαμεσολάβησης, τότε η υπόθεση 

«κλείνει» και τίθεται στο αρχείο κατόπιν εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα. Εάν ο δράστης 

«σπάσει» τους όρους της διαδικασίας, τότε ενημερώνεται ο Εισαγγελέας και η υπόθεση, 

επανέρχεται στο ακροατήριο για εκδίκαση.  

 

Οι περιπτώσεις της ποινικής διαμεσολάβησης, ανατίθενται σε εξειδικευμένα κέντρα του 

Δημοσίου τομέα ή οργανώσεις με εμπειρία στη θεματική όπως για παράδειγμα το Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), την οργάνωση ΒΙΑ ΣΤΟΠ (Β Ελλάδα), και άλλες οργανώσεις ή 

κέντρα συμβουλευτικής σε όλη την Ελλάδα. Τον Φεβρουάριο 2021, Ο Σύνδεσμος Μελών 

Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και νομού Ηρακλείου, ξεκίνησε συνεργασία με την 

Εισαγγελία Ηρακλείου ώστε να υλοποιήσει υποθέσεις ποινικής διαμεσολάβησης για το 

Ηράκλειο και την Κρήτη ευρύτερα.  

2. Διαθέσιμα Δεδομένα  
 

Σε ότι αφορά τα δεδομένα σχετικά με την ενδο οικογενειακή βία – κακοποίηση, αυτά 

αντλήθηκαν μέσω της Αστυνομίας και του Συστήματος Δικαιοσύνης, για την Ελλάδα, και από το 

Παρατηρητήριο για την Ισότητα, που είναι μηχανισμός που δημιουργήθηκε από την Γενική 

Γραμματεία Ισότητας και Οικογενειακής Πολιτικής για τον συντονισμό και την παρουσίαση τους. 



  

 
 
  

  
  

 

 

 

Το παρατηρητήριο, αποσκοπεί στο να παρουσιάζονται δεδομένα για όλες τις μορφές βίας που 

καλύπτονται από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Επίσης, αποσκοπεί στην παρουσίαση 

των δεδομένων σε εθνική κλίμακα, υποστηρίζοντας τη Δημόσια Διοίκηση ώστε να σχεδιάζει 

υλοποιεί και αξιολογεί πολιτικές σχετικές με την ισότητα και την αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Παρόλα αυτά, τα δεδομένα που παρουσιάζονται, δεν ανταποκρίνονται πλήρως με τους δείκτες 

και μεθοδολογία ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται από το EIGE, σχετικά με το φύλο, την 

ηλικία του θύματος, αλλά και τη σχέση που υπήρχε μεταξύ του θύματος και του θύτη.  Παρόλα 

αυτά, τα δεδομένα απεικονίζουν σε ικανοποιητικό επίπεδο την κατάσταση του φαινομένου στην 

Ελλάδα.   

Σε μια παράλληλη διαδικασία, η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των 

καταγγελιών για το 2018 ήταν 4.722, ενώ το 2019 αναφέρθηκαν 5.220 περιστασιακά. 

Επιπροσθέτως, δεδομένα από τον τομέα της Δικαιοσύνης (δικαστήρια) για το 2018 

παρουσιάζουν 4.779 αναφορές, εναντίον ανδρών (άνω των 18) για πράξεις ενδο οικογενειακής 

βίας, 851 καταδικαστικές αποφάσεις, και 623 υποθέσεις όπου εισάχθηκαν στο Σύστημα 

Ποινικής Διαμεσολάβησης. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα δεδομένα που 

ανακοινώνονται, δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην κατηγοριοποίηση που ακολουθείται σε 

Ευρωπαϊκή Κλίμακα (EIGE), (φύλο, είδος σχέσης θύματος – θύτη κλπ). Οι εν λόγω πληροφορίες 

θα ήταν χρήσιμα δεδομένα για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου, αλλά και την 

κατανόηση της φύσης των αδικημάτων, ώστε να διαμορφωθούν προληπτικού χαρακτήρα 

δράσεις και πολιτικές.     

Σε ότι αφορά τις περιπτώσεις της ποινικής διαμεσολάβησης, οι οποίες υλοποιήθηκαν από 

φορείς του Δημοσίου τομέα αλλά και ιδιωτικούς φορείς (οργανώσεις με εξειδίκευση στο πεδίο) 

η τελευταία ετήσια αναφορά του ΕΚΚΑ (2018)1 αναφέρει ότι από το 2017 μέχρι το 2018 

 
1 Ε.Κ.Κ.Α, (2019). Operation Report 2018, Available at:  

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%9C%CE%9F%CE%99%20%CE%9
5%CE%9A%CE%9A%CE%91/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%202018.pdf 

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%9C%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%9C%CE%9F%CE%A3%202018.pdf
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%9C%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%9C%CE%9F%CE%A3%202018.pdf


  

 
 
  

  
  

 

 

 

ανατέθηκαν από την Εισαγγελία 239 υποθέσεις στον φορέα αυτό. Επιπλέον η οργάνωση ΒΙΑ 

ΣΤΟΠ2 από το 2015 μέχρι το 2017 υλοποίησε 38 υποθέσεις ποινικής διαμεσολάβησης.   

Σύμφωνα με την έρευνα που έχει λάβει χώρα στην Ελλάδα, οι δράστες – θύτες εμφανίζονται να 

είναι Έλληνες πολίτες, άνδρες (77%). Η πλειοψηφία αυτών είναι 30-45 ετών και είναι 

ενδιάμεσου οικονομικού εισοδήματος. Οι περισσότεροι δράστες εμφανίζονται να είναι 

υπάλληλοι (53%), ενώ το 39% άνεργοι και το 8% συνταξιούχοι, όπου το 62% αυτών έχει 

ολοκληρώσει τον βασικό κύκλο σπουδών (απόφοιτοι λυκείου). Οι έρευνα δείχνει ότι σημαντική 

συσχέτιση στη διάπραξη του αδικήματος με το αθλητικό τους παρελθόν, δηλαδή το 46% αυτών 

ήταν επαγγελματίες αθλητές ή αθλούνται εντατικά σε ημερήσια βάση. Το 46% φαίνεται να είναι 

παντρεμένοι, ενώ το 31% διαζευγμένοι, και το 8% ήταν σε σχέση, ενώ στο 85% υπήρχαν και 

παιδιά (περίπου 1,8 παιδιά / ζευγάρι). Παρόμοιων χαρακτηριστικών έρευνα ξεκίνησε (2021) από 

τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και νομού Ηρακλείου σε συνεργασία 

με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου.      

3. Αξιολόγηση  
 
Παρόλο το γεγονός ότι η διαδικασία της Ποινικής Διαμεσολάβησης εφαρμόζεται για πάνω από 

12 χρόνια στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν ακόμα οργανωμένα δεδομένα ώστε να αξιολογηθεί η 

διαδικασία με συστηματικό και επιστημονικό τρόπο. Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση δεν έχει 

δημοσιευμένα οργανωμένα δεδομένα ενώ τα δεδομένα που υφίστανται έχουν αποσπασματικό 

χαρακτήρα. Η μέχρι σήμερα έρευνα σχετικά με την Ποινική Διαμεσολάβηση, σχετίζεται μόνον 

με τις δυσκολίες και τα προβλήματα που εμφανίζει με την σημερινή μορφή με την οποία 

υλοποιείται 3. Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να αναφερθεί ότι η διαχείριση θυτών – δραστών 

λαμβάνει χώρα μόνον μέσω της διαδικασίας της Ποινικής Διαμεσολάβησης. Δεν υπάρχουν 

 
2 Petropoulos, N., Fotou, E., Ranjan, S., Chatzifotiou, S., & Dimadi, E. (2016). Domestic violence offenders in Greece. Policing:  A Journal of Policy 

and Practice, 10(4), 416-431. 
3 Sheetal Ranjan (2020) Domestic Violence Legislation in Greece: Analysis of Penal Mediation, Women & Criminal Justice, 30:1, 42-68, 

DOI: 10.1080/08974454.2019.1646192 



  

 
 
  

  
  

 

 

 

οργανωμένα προγράμματα διαχείρισης δραστών – θυτών τα οποία να βασίζονται στην 

εθελοντικού χαρακτήρα συμμετοχή, ενώ ο διεπιστημονικός διάλογος που λαμβάνει χώρα 

σήμερα μεταξύ των εμπλεκομένων στελεχών κ επιστημόνων σχετίζεται με την χρήση και την 

σηματοδότηση των όρων «θύτης» και «δράστης» στο εν λόγω πλαίσιο.  

 

4. Ορισμός του Προβλήματος – Καταγραφή Αναγκών  
 

Η έλλειψη οργανωμένης βάσης δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των ανδρών και γυναικών 

που εμπλέκονται – επηρεάζονται από το φαινόμενο της Ενδο οικογενειακής βίας, και της 

καταγραφής του φαινομένου στατιστικά (μέχρι το 2020) περιορίζει την πρόληψη του 

φαινομένου τουλάχιστον με 3 τρόπους: 1) συμβάλει στην μη μέτρηση – εκτίμηση του 

φαινομένου στην πραγματική του διάσταση και σε σχέση με άλλα προβλήματα υγείας που 

μπορεί να εμφανίζονται 2) περιορίζει τη δυνατότητα να εκτιμηθεί και να προσδιοριστεί η 

υψηλού κινδύνου ομάδα του πληθυσμού σε σχέση με το φαινόμενο 3) περιορίζει τις 

δυνατότητες μέτρησης της «παρουσίας» του φαινομένου στην κοινωνία, καθώς και την 

αποτελεσματικότητα των δράσεων ευαισθητοποίησης και αντιμετώπισης του φαινομένου και 

4) περιορίζει την ικανότητα ώστε να εκτιμηθούν οι παράγοντες που συμβάλουν στην 

αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου σε εθνικό επίπεδο.  

 

Αυτό που είναι ανάγκη να δρομολογηθεί είναι εκτεταμένης κλίμακας έρευνα πεδίου ώστε να 

αναλυθεί στη λεπτομέρεια του το φαινόμενο στην ελληνική κοινωνία, αποτυπώνοντας 

παράλληλα και τα επίπεδα της μη αναφοράς, έτσι ώστε να διαμορφωθούν αποτελεσματικές 

πολιτικές σε τοπικό και εθνικό πλαίσιο.      

 

Σε κοινωνικό πλαίσιο, το πρόβλημα της ΕΒ ξεκινάει από προσωπικά χαρακτηριστικά των 

δραστών, την οικογένεια και τις κοινωνικές αντιλήψεις που διαμορφώνουν μια βίαιου 

χαρακτήρα συμπεριφορά. Ειδικότερα, η πλειοψηφία των δραστών – θυτών που συμμετείχαν σε 



  

 
 
  

  
  

 

 

 

έρευνα (Petropoulos et al. (20164), εμφάνιζαν προηγούμενο «ιστορικό» κακοποίησης το οποίο 

δεν είχε αναφερθεί στις αρχές. Το 38% αυτών ανέφεραν ότι ήταν μάρτυρες κακοποίησης στην 

οικογένεια, ενώ το 46% ανέφερε περιστατικά παρενόχλησης και κακοποιητικής συμπεριφοράς 

κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων, προσδιορίζοντας τον εαυτό τους ως τον «κακοποιητή5». 

To 54% των δραστών ανέφερε παραβατική συμπεριφορά, κυρίως παραβάσεις οδικής 

κυκλοφορίας, ενώ το 38% αυτών, είχαν καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα μη κακοποιητικού 

χαρακτήρα.  

 

Επιπλέον, η έρευνα και επιστημονική βιβλιογραφία, αναφέρει την ύπαρξη ψυχικών διαταραχών 

και κατάχρηση – προβληματική χρήση ουσιών κάθε μορφής ανάμεσα στους δράστες του υπό 

έρευνα δείγματος. Το 38% διαγνώστηκε με κάποιας μορφής ψυχικές διαταραχές, ενώ επίσης το 

38% ανέφερε κατάχρηση ουσιών κάθε μορφής.  

 

Σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δραστών ΕΒ, και πιο συγκεκριμένα σχετικά με την 

στάση και τις αντιλήψεις τους για το περιστατικό με το οποίο εμπλέκονται, αλλά και με τη στάση 

τους απέναντι στο φαινόμενο εν γένει, οι περισσότεροι εξ αυτών ανέφεραν ότι προκλήθηκαν 

από το θύμα πριν το επεισόδιο και αρχικά κατηγόρησαν το θύμα για τη διάλυση της 

οικογενειακής σχέση που υφίσταντο, και τη δύσκολη θέση στην οποία κλήθηκαν να 

ανταποκριθούν, αρνούμενοι να δεχτούν την ευθύνη των πράξεων τους. Επιπλέον δεν είχαν την 

αντίληψη ότι είναι «δράστες», αντίθετα θεωρούσαν ότι είναι αποδέκτες του τέλους της σχέσης 

(ότι έχουν την ευθύνη για αυτό), λαμβάνοντας κυρώσεις εξαιτίας κυρίως της συμπεριφοράς του 

θύματος6. Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τους λόγους που προκάλεσαν τη διαμάχη η οποία 

οδήγησε στο περιστατικό ΕΒ: το 23% των δραστών επικαλέστηκαν οικονομικούς λόγους, 

εξωσυζυγική συμπεριφορά, προβληματική σχέση με τα παιδιά (όπως ζητήματα κηδεμονίας 

 
4 Petropoulos, N., Fotou, E., Ranjan, S., Chatzifotiou, S., & Dimadi, E. (2016). Domestic violence offenders in Greece. Policing: A Journal 

of Policy and Practice, 10(4), 416-431. 
5 bully 
6 Petropoulos, N., Fotou, E., Ranjan, S., Chatzifotiou, S., & Dimadi, E. (2016). Domestic violence offenders in Greece. Policing: A Journal of Policy 

and Practice, 10(4), 416-431 



  

 
 
  

  
  

 

 

 

κλπ), το 15% επικαλέστηκε κατάχρηση αλκοόλ, και το 8% επικαλέστηκε ψυχικές διαταραχές 

ώστε να ερμηνεύσει την κακοποιητική συμπεριφορά.  

 

Σε ότι αφορά τις διαδικασίες Ποινικής Διαμεσολάβησης και την υφιστάμενη κατάσταση στην 

Ελλάδα, η εφαρμογή αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων και αντιθέσεων. Πιο συγκεκριμένα, 

υπάρχει η έλλειψη ενός ευρύτερου και οργανωμένου διαλόγου για τη διαμεσολάβηση καθώς 

και για τη διάχυση και καταμερισμό των ρόλων ανάμεσα στην Εισαγγελική Αρχή και του 

διαμεσολαβητή. Επιπλέον εμφανίζεται να υπάρχει έλλειψη εκπαίδευσης ανάμεσα στους 

εμπλεκόμενους παράγοντες (επαγγελματίες) σχετικά με τη διαδικασία και τις εξελίξεις σε αυτήν, 

καθώς και έλλειψη εξειδικευμένων φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΔ από το Δημόσιο τομέα. 

Εμφανίζεται να υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο θα μπορεί να αντιληφθεί 

την ψυχολογική - ψυχοθεραπευτική προσέγγιση σε συνδυασμό με τις νομικές διαδικασίες στην 

υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας. Η απουσία μιας κοινής προσέγγισης / ή η λειτουργία ενός 

πρωτοκόλλου ενεργειών συνεργασίας διαφορετικών υπηρεσιών (για παράδειγμα υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας, ή/και κέντρα αντιμετώπισης καταχρήσεων7 είναι ένα σημαντικό δεδομένο που 

πρέπει να επισημανθεί. Τέλος, εμφανίζεται σημαντικά η έλλειψη διαδικασίας αξιολόγησης του 

αποτελέσματος.  

 

Σύμφωνα με την Αρτινοπούλου8 εμφανίζεται να υπάρχουν ελλείψεις στην παροχή 

συγκεκριμένης νομικής καθοδήγησης, μη καθαρή διαδικασία συντονισμού στελεχών που 

εμπλέκονται ενώ υπάρχει έλλειψη υποδομών σε ότι αφορά την υποστήριξη στελεχών και την 

αξιολόγηση του αποτελέσματος.  

 
7 Pitsela A., Chatzispyrou T., Domestic Violence and Mediation in Greece: 

Findings from the implementation of the restorative procedure (2013) Interne journal of Restorative Justice:15-1 

 
8 Artinopolou, 2015; Pitsela & Chatzispyrou, 2013; Wasileski, 2017 



  

 
 
  

  
  

 

 

 

Η εφαρμογή της διαδικασίας Ποινικής Διαμεσολάβησης, δυσχεραίνεται συχνά από την άρνηση 

του δράστη για συνεργασία. Αυτή απροθυμία σχετίζεται με τις αντιλήψεις του σχετικά με την 

μεγάλη περίοδο συμβουλευτικής διαδικασίας και την αποτελεσματικότητα αυτής9.    

Συνολικά, η έλλειψη οργανωμένων δεδομένων σχετικά με την διαδικασία της Ποινικής 

Διαμεσολάβησης συνολικά, απεικονίζει την αποσπασματικότητα της διαδικασίας, και την 

έλλειψη μιας συμπαγούς και αξιόπιστης βάσης δεδομένων προς ανάλυση. Οι πρόσφατες 

ενέργειες που εντάσσονται στις διαδικασίες ενσωμάτωσης της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης στο Εθνικό Δίκαιο, από το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε να 

παραχθούν αξιόπιστα δεδομένα αποτελεί μια θετική εξέλιξη, ώστε να υπάρχουν αξιόπιστα 

δεδομένα ως προς το φαινόμενο της ΕΒ και της ΠΔ. Επιπλέον και στο ίδιο πλαίσιο η δημιουργία 

και υλοποίηση από την ΕΛΑΣ των Γραφείων Ενδο - οικογενειακής Βίας είναι επίσης μια θετική 

εξέλιξη.  

Μια επιπλέον διάσταση στην ορθή υλοποίηση της διαδικασίας, από θεραπευτικής πλευράς, 

σχετίζεται με την έλλειψη ενός οργανωμένου πρωτοκόλλου διαχείρισης δραστών, την έλλειψη 

διαδικασιών μέτρησης ποιοτικών αποτελεσμάτων, και την έλλειψη αξιολόγησης της 

διαδικασίας και των αποτελεσμάτων που παράγονται. Επιπλέον και πάλι από θεραπευτικής 

πλευράς η έλλειψη της ανάληψης ευθύνης από πλευράς του δράστη καθώς και η μεγάλη 

περίοδος της συμβουλευτικής διαδικασίας αποτελούν στοιχεία τα οποία θα πρέπει να 

διερευνηθούν.   

Συνολικά, αυτό που επισημαίνεται είναι η έλλειψη οργανωμένης διαδικασίας παροχής Ποινικής 

Διαμεσολάβησης, η έλλειψη συμπαγούς και οργανωμένης βάσης δεδομένων σχετικά με τη 

διαδικασία και τα αποτελέσματα αυτής, η χαμηλή ποιότητα τεκμηρίωσης και σε επίπεδο 

 
9 Artinopolou, 2015; Pitsela & Chatzispyrou, 2013; Wasileski, 2017 
9 Gavrielides T., Artinopoulou V. (2010), Restorative Justice and Violence Against Women: Comparing Greece and The United Kingdom, Asian 

Criminology DOI 10.1007/s11417-011-9123-x  

 



  

 
 
  

  
  

 

 

 

συμβουλευτικής διαδικασίας, ώστε να τεκμηριώνεται με επιστημονικό τρόπο η αλλαγή 

συμπεριφοράς των δραστών. 

Σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία ανάλυσης της διαδικασίας είναι η χρήση και η σημασία των 

όρων «δράστης» και «θύτης» όπου ο πρώτος όρος αναφέρεται και συνδέεται με την δικαστική 

διαδικασία, ενώ αντίθετα η διεθνής πρακτική σχετίζεται με τη χρήση του όρου «θύτης» 

(χρησιμοποιείται επίσης και από τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και 

Νομού Ηρακλείου) σηματοδοτώντας επίσης και τη διαδικασία και περιθώρια αλλαγής στη 

συμπεριφορά, με λιγότερο έντονο δυνητικό στιγματισμό του ατόμου  

  

5. Μετά την έρευνα που αναπτύχθηκε στο δεύτερο πακέτο εργασίας, 
εντοπίστηκαν τα ακόλουθα προβλήματα / ανάγκες: 

 
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το δεύτερο πακέτο εργασίας συνάδουν με τα 
προαναφερθέντα ζητήματα και τις ανάγκες αναφορικά με  την  Ενδοοικογενειακή Βία (ΕΒ) και 
τον θεσμό της ποινικής διαμεσολάβησης. 
 

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη από τον Σύνδεσμο 

Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και βασίστηκε σε 20 συνεντεύξεις με θύματα ΕΒ, το 

Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης δεν έκρινε τον δράστη υπεύθυνο για τις πράξεις του, ενώ μόνο 

στο 15% των υποθέσεων προσφέρθηκε εξειδικευμένη υποστήριξη στους δράστες με στόχο να 

αλλάξουν την καταχρηστική συμπεριφορά τους. Ωστόσο, κανένα στοιχείο δεν περιγράφει το 

αποτέλεσμα και την ποιότητα της διαδικασίας.  

 

Η τακτική εφαρμογή του θεσμού της Ποινικής Διαμεσολάβησης θα αντιμετώπιζε επίσης το 

φαινόμενο της μη-καταγγελίας τέτοιων περιστατικών ενώ ταυτόχρονα η διαδικασία θα 

αποκτούσε θεραπευτικά χαρακτηριστικά αντί των υφιστάμενων τιμωρητικών. Παράλληλα το 

40% των θυμάτων που συμμετείχαν σε αυτήν την έρευνα, δεν ανέφεραν την κακοποίηση στην 

αστυνομία, ενώ όσοι τη κατήγγειλαν, το έκαναν, κατά μέσο όρο, μετά από 13 χρόνια 



  

 
 
  

  
  

 

 

 

κακοποίησης. Αξίζει να σημειωθεί  το γεγονός ότι το 75% των θυμάτων δήλωσε ότι οι δράστες 

θα είχαν βοηθηθεί ως προς την αλλαγή της συμπεριφοράς τους, εάν τους προσφερόταν 

εξειδικευμένη βοήθεια. Επισημαίνοντας την ανάγκη και τη χρησιμότητα της ευρείας εφαρμογής 

του θεσμού της Ποινικής Διαμεσολάβησης, το 35% των θυμάτων δήλωσε ότι, αν η ΕΒ είχε 

σταματήσει, θα παρέμεναν στη σχέση. Το 70% δήλωσε ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν 

διαφορετικά εάν προσφέρονταν βοήθεια στους δράστες. Το 75% εξέφρασε την ανάγκη  ύπαρξης 

εξειδικευμένης βοήθειας / υποστήριξης προς τα θύματα, τους δράστες και τα παιδιά τους. 

 

Τα αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις που διεξήχθησαν με θύτες ΕΒ δείχνουν ότι οι βίαιες 

συμπεριφορές έχουν τις ρίζες τους στην παιδική τους ηλικία, καθώς είχαν ανατραφεί σύμφωνα 

με τα πατριαρχικά στερεότυπα και σε ορισμένες περιπτώσεις, υπήρξαν θύματα ή / και μάρτυρες 

ΕΒ στην οικογένεια. Οι περισσότεροι από τους δράστες δεν αντιλαμβάνονταν τη συμπεριφορά 

τους ως «πρόβλημα» στη ζωή τους, και σε ορισμένες περιπτώσεις ούτε ως κακοποίηση και 

δικαιολόγησαν αυτή τη συμπεριφορά βάσει εξωτερικών παραγόντων, όπως οι γυναίκες, το 

άγχος, η κοινωνία κ.λπ. Οι δράστες εξέφρασαν επίσης την ανάγκη για σύσταση δημόσιων 

υπηρεσιών εξειδικευμένες στη διάπραξη ΕΒ, καθώς ορισμένοι από αυτούς έπρεπε να 

απευθυνθούν σε ιδιώτες ψυχολόγους για να λάβουν βοήθεια. Σημείωσαν δε ότι οι ιδιώτες 

ψυχολόγοι  είναι «ακριβοί» και με χαμηλό αντίκτυπο (έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών). 

Παρά την αρχική τους απροθυμία, οι δράστες που έλαβαν βοήθεια είτε μέσω της Ποινικής 

Διαμεσολάβησης είτε με δική τους πρωτοβουλία, φάνηκαν να «ανακουφίζονται» από τη 

διαδικασία σχετικά με την παρεχόμενη βοήθεια. 

 

Τα αποτελέσματα από την ομάδα εστίασης που διεξήχθη με επαγγελματίες που εργάζονται με 

θύματα καθώς και δράστες ΕΒ, έδειξαν ότι υπάρχει ανάγκη για πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση 

σχετικά με τις παρεμβάσεις για τους δράστες, καθώς και καλύτερη συνεργασία από όλες τις 

αντίστοιχες υπηρεσίες (π.χ. αστυνομία, σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, υπηρεσίες υποστήριξης 

θυμάτων και προγράμματα δραστών). Οι παρεμβάσεις πρέπει να έχουν μια εξατομικευμένη 

προσέγγιση, ενώ ταυτόχρονα οι επαγγελματίες πρέπει πάντα να έχουν κατά νου την ευρύτερη 

εικόνα της ενδοοικογενειακής βίας που σχετίζεται με στερεότυπα φύλου, πατριαρχία, ζητήματα 



  

 
 
  

  
  

 

 

 

φύλου και τοξική αρρενωπότητα, λαμβάνοντας υπόψη και πρόσθετα στοιχεία όπως το νεαρό 

της ηλικίας και ο ρόλος της οικογένειας. 

 

Οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής εντόπισαν την ανάγκη για μια ξεχωριστή προσέγγιση για 

τους δράστες ΕΒ. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης εξειδικευμένοι και μόνο επαγγελματίες οι 

οποίοι δεν θα απασχολούνταν με την   υποστήριξη των θυμάτων (αιτίες / κίνδυνοι 

επαγγελματικής προκατάληψης), θα αναλάμβαναν την παροχή υποστήριξης δραστών. 

 

Ως εκ τούτου, η ανάγκη για μια εστιασμένη εκπαίδευση σχετικά με τη διάπραξη ΕΒ για 

επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα κρίνεται απαραίτητη. Τέλος, τα αποτελέσματα της 

ομάδας εστίασης αποκάλυψαν ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για αλλαγές στο νομικό πλαίσιο 

λόγω του γεγονότος ότι στην πράξη, αυτό δεν προστατεύει τα θύματα αλλά ούτε καθιστά τους 

δράστες υπεύθυνους για τις πράξεις τους. 

 

6. Δικαιούχοι που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις των συστάσεων 

πολιτικής 

 

Οι κύριοι δικαιούχοι που θα επηρεαστούν από τις συστάσεις για λήψη πολιτικών πρωτοβουλιών 

είναι οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής που ασχολούνται με την ενδοοικογενειακή βία, είτε σε 

συμβουλευτικά κέντρα είτε επαγγελματίες που εργάζονται σε οργανισμούς που ασχολούνται με 

ΕΒ. Η κατανόηση της αλλαγής και η ενσωμάτωσή της στη στρατηγική της μάχης κατά της ΕΒ θα 

διευκόλυνε ένα βιώσιμο και υπεύθυνο πλαίσιο για την υποστήριξη των θυμάτων και των 

δραστών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

 

Επιπρόσθετα, οι τοπικοί παράγοντες, συγκεκριμένα τα μέλη του δικαστικού συστήματος, θα 

πρέπει να ενεργήσουν με μια οργανωμένη διαδικασία που θα εμπεριέχει δείκτες, δικλείδες 

διασφάλισης ποιότητας, μεγιστοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το όφελος του αποτελέσματος. 



  

 
 
  

  
  

 

 

 

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο θα μπορούν επίσης να 

διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του συστήματος με προσπάθειες συντονισμένης δράσης έναντι 

των θυμάτων και των δραστών. 

 

Η ανάγκη επίσης για κατάρτιση ενός πρωτοκόλλου παροχής υπηρεσιών πρώτης γραμμής σε 
σχέση με τη διαχείριση των καταγγελιών θα πρέπει να θεωρείτε ως βασικό στοιχείο της 
διαδικασίας. 

 
7. Συστάσεις δημόσιας πολιτικής (προτεινόμενες λύσεις για την 

επίλυση εντοπισμένων προβλημάτων). 
 

7.1  Συστάσεις δημόσιας πολιτικής σε τοπικό επίπεδο 
 
• Αύξηση του αριθμού των φορέων με ικανότητα και γνώση να παρέχουν δράσεις παρέμβασης 
σε κοινότητες σε όλη την Ελλάδα. 
 
• Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών 

υποστήριξης σε θύματα και οι  επαγγελματίες που ασχολούνται με το ζήτημα της ΕΒ προτείνεται 

να βελτιώσουν την επαγγελματική τους ικανότητα ως προς την παροχή θεραπείας 

απευθυνόμενη σε θύτες και να συμπεριλάβουν στο πλαίσιο ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους τις 

επιταγές και τις διαδικασίες της Ποινικής Διαμεσολάβησης. Δηλαδη, να ορίσουν ρητά ως 

πολιτική, την ανάγκη αποφυγής του στιγματισμού του δράστη, την ανάγκη συντονισμένων 

δράσεων και τον μετριασμό των «κινδύνων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες» παροχής 

υπηρεσιών εθελοντικής δράσης σε δράστες ενδοοικογενειακής βίας. 

 

• Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προτείνεται να οργανώσουν έναν μηχανισμό 

ανάπτυξης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους, και να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός 

τοπικού μοντέλου βάσει των αναγκών που απορρέουν από τον τομέα. Απαιτείται επίσης η 

ανάπτυξη περισσότερων προγραμμάτων δραστών  με παράλληλη επικαιροποίηση της 



  

 
 
  

  
  

 

 

 

νομοθεσίας και των πολιτικών που αφορούν στα προγράμματα διαμεσολάβησης. Κρίσιμο 

στοιχείο αποτελεί και η αξιολόγηση των προγραμμάτων που ήδη έχουν υλοποιηθεί. 

 

• Κρίνεται σκόπιμο να υλοποιηθούν, δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων, στο πλαίσιο ενός 

κοινώς συμφωνημένου πρωτοκόλλου δράσεων, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο δίκτυο 

υποστήριξης για τα θύματα και τους δράστες σε τοπικό - περιφερειακό επίπεδο. Η Σημαντική 

θεωρείται και η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή 

με τις γυναίκες (π.χ. αστυνομικοί, δικαστές, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό κ.λπ.), έτσι ώστε 

αφενός να είναι σε θέση να εντοπίσουν τη βία και αφετέρου να υποστηρίξουν τις γυναίκες 

θύματα με πολλούς τρόπους και σε πολλά επίπεδα, προκειμένου να αναφέρουν την κακοποίηση 

και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, αλλά και να αποτρέψουν τη δευτερογενή 

θυματοποίησή τους. 

 

• Επαγγελματικοί Σύλλογοι (κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, γιατρών και δικηγόρων) 

κρίνεται απαραίτητο να ασχοληθούν  με την οργάνωση σεμιναρίων σε συνεργασία με 

εξειδικευμένους φορείς εντός της γεωγραφικής τους περιοχής. Σκοπός των εν λόγω σεμιναρίων 

θα είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών για περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να ασκείται το 

υποχρεωτικό καθήκον αναφοράς και να καθορίζονται κατάλληλοι μηχανισμοί για επίβλεψη και 

αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους ηθικούς κανόνες. 

 

7.2  Συστάσεις δημόσιας πολιτικής σε εθνικό επίπεδο 
 

7.2.1 Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τη συλλογή δεδομένων και 
την παρακολούθηση της ενδοοικογενειακής βίας.  

 
Η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 

(Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.), η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), η ΕΛΣΤΑΤ, τα νοσοκομεία και άλλοι δημόσιοι 

φορείς που ειδικεύονται στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας συνιστάται να 

υιοθετήσουν μια κοινή μεθοδολογία για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων, και να 



  

 
 
  

  
  

 

 

 

συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός μηχανισμού εγγραφής με βάση τους δείκτες του EIGE. Η 

χρήση του του συγκεκριμένου συστήματος θα μπορούσε να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο 

στην υποστήριξη ατόμων που βιώνουν ΕΒ, καθώς θα διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τη 

συνεργασία μεταξύ ειδικών και επομένως την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

7.2.2 Επανεξέταση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου 
 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και την Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.,  προτείνεται να συγκροτήσει επιτροπή για την επανεξέταση 

της υφιστάμενης νομοθεσίας για τον εντοπισμό τρόπων ενίσχυσης των πρωτογενών μέτρων 

πρόληψης και την έναρξη νομοθετικών παρεμβάσεων, ώστε να θεσμοθετηθεί η θεραπεία του 

δράστη που πραγματοποιείται είτε στο πλαίσιο της Ποινικής Διαμεσολάβησης  (εντολή για τη 

θεραπεία των δραστών) είτε σε εθελοντική βάση. Σε αυτό το βαθμό, πρέπει να ληφθεί υπόψη 

το ζήτημα των συντονισμένων δράσεων και του μετριασμού των κινδύνων, διασφαλίζοντας την 

ποιότητα του συνολικού αποτελέσματος. 

 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κρίνεται απαραίτητο να οργανώσει την εφαρμογή της διαδικασίας 

Ποινικής Διαμεσολάβησης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ορίζοντας τη χρήση των όρων 

«παραβάτης» έναντι «δράστη». 

 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και την Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.,  κρίνεται απαραίτητο να προβεί σε επανεξέταση της 

ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία, ώστε να ενσωματωθούν οι καλές 

πρακτικές στους τομείς της βελτίωσης των δικαστικών διαδικασιών (με απλούστευση των 

δικαστικών διαδικασιών), της μεταχείρισης των δραστών (συμπεριλαμβανομένης της 

εθελοντικής συμμετοχής ενός δράστη σε εξειδικευμένου τύπου πρόγραμμα) και της 

απλοποίησης της διαδικασίας παροχής κρατικής αποζημίωσης σε θύματα βίας. 

 



  

 
 
  

  
  

 

 

 

7.2.3 Αύξηση χρηματοδότησης.  
 

Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και την Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ., 

συνιστάται να καθορίσουν τη χρηματοδότηση που απαιτείται για την πλήρη ανάπτυξη  

στρατηγικής ΕΒ σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επίσης 

απαιτείται ο καθορισμός και η ανάλυση της σχέσης κόστους-απόδοσης σχετικά με τα κενά που 

υπάρχουν στο ανθρώπινο δυναμικό και στα διάφορα ιδρύματα και οργανισμούς που 

αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. 

 

7.2.4 Υποστήριξη της ανάπτυξης υγιών κοινωνικών κανόνων.  
 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. να αναπτύξει και να 

χρηματοδοτήσει μια εθνική στρατηγική για την εμπλοκή ανδρών και αγοριών στην πρόληψη της 

βίας. Η στρατηγική θα πρέπει να επικεντρώνεται στην εμπλοκή ανδρών σε συζητήσεις σχετικά 

με το φύλο, τη διαχείριση της αρρενωπότητας,  και θέματα έμφυλης βίας, στην εξάλειψη 

στερεοτύπων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της πρόληψης βίας κατά των γυναικών και 

στην καλλιέργεια υγιών ανδρικών προτύπων. Επιπλέον, θα επεκτείνει το ρόλο των ανδρών ώστε 

να συμπεριλάβει τη φροντίδα των παιδιών και να άρει τους περιορισμούς των παραδοσιακών, 

στενών ορισμών της αρρενωπότητας που αντικαθίστανται με ένα ευρύτερο όραμα για την 

ικανότητα συμμετοχής των ανδρών στην οικογενειακή ζωή και την κοινωνία γενικότερα. Η 

θετική συμμετοχή και ενασχόληση του πατέρα στην οικογενειακή ζωή μπορεί να βελτιώσει τη 

ζωή ανδρών, γυναικών και παιδιών. 

 
7.2.5 Υποστήριξη ενός υγιούς, μη βίαιου περιβάλλοντος.  

 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και 

Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων συνιστάται να υιοθετήσουν μια 

ολοκληρωμένη στρατηγική με σκοπό τη δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων 

ενδοοικογενειακής βίας στο χώρο εργασίας. Υπό αυτήν την έννοια, θα πρέπει να απαιτείται από 



  

 
 
  

  
  

 

 

 

τους εργοδότες να αναγνωρίζουν ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι υπαρκτή και μπορεί να 

επηρεάσει τον χώρο εργασίας και ότι θα κάνουν ό, τι μπορούν για να υποστηρίξουν όσους τη 

βιώνουν. Σε αυτήν την κατεύθυνση, οι εργοδότες συνιστάται να συνεργαστούν απευθείας με τις 

νομικές τους υπηρεσίες για να αναπτύξουν πολιτικές και προγράμματα, χρησιμοποιώντας τις 

πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία σχετικά με τη βία σε συντρόφους, την 

άδεια για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, νόμους περί μη διάκρισης και υφιστάμενα 

προγράμματα ΕΒ και δραστών. Επιπλέον, πρέπει να εκπαιδεύσουν τα ανώτερα στελέχη να 

αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται σε σημάδια ενδοοικογενειακής βίας. Η εκπαίδευση θα 

πρέπει επίσης να περιλαμβάνει θέματα απορρήτου και εμπιστευτικότητας. 
 

7.2.6 Ενίσχυση της οικονομικής υποστήριξης οικογενειών που βιώνουν 
ενδοοικογενειακή βία 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και την Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ συνιστάται να εργαστούν προς την κατεύθυνση την οικονομική 

ενίσχυση των νοικοκυριών και vα προωθήσουν περαιτέρω κοινωνικές πολιτικές όπως η ίση 

αμοιβή για ίση εργασία και η επιδοτούμενη φροντίδα τέκνων. Οι συγκεκριμένες πολιτικές έχουν 

ευρέως αναγνωριστεί ως πιθανές προσεγγίσεις για την ενδυνάμωση και την υποστήριξη των 

γυναικών αυξάνοντας την οικονομική τους σταθερότητα και μειώνοντας την ανισότητα των 

φύλων. 

 

7.2.7 Ενίσχυση των εθνικών πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης 
 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προτείνεται να συζητήσουν τρόπους ενσωμάτωσης 

προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας των 

φύλων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, επαγγελματίες σε θέματα ΕΒ κρίνεται 

απαραίτητο να ενημερώνουν μαθητές σχολείων χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένο υλικό 

ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες των παιδιών. Πιθανά θέματα θα μπορούσαν να 



  

 
 
  

  
  

 

 

 

περιλαμβάνουν:  τη συναισθηματική διαχείριση χωρίς τη χρήση βίας;  τον σεβασμό προς το άλλο 

φύλο, αλλά και πρακτικές συμβουλές για αναζήτηση βοήθειας σε περίπτωση βίας. Οι αρμόδιες 

μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται να ενημερώνουν τους 

γονείς των μαθητών για θέματα που έχουν σχέση με την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, καθώς και να προβαίνουν σε στοχευμένες επιμορφώσεις εκπαιδευτικών με 

στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και την αναφορά περιστατικών ΕΒ. Στο ίδιο πλαίσιο, 

οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνονται μέσω ειδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τη μη χρήση 

βίας στις μεθόδους εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν. 

 

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

Φύλων σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς της κοινωνίας των πολιτών κρίνεται 

απαραίτητο να ενισχύσει την κατάρτιση και επιμόρφωση των επαγγελματιών του τομέα, 

αξιοποιώντας εργαλεία που παράγονται στο πλαίσιο υφιστάμενων προγραμμάτων. Ιδιαίτερα 

επιτακτική ανάγκη είναι η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των στελεχών της Ελληνικής 

Αστυνομίας, του ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων και των δικαστικών και εισαγγελικών 

αρχών. 

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται να προσλάβει ψυχολόγους και 

κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία, οι οποίοι θα συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς για τη 

διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που προκύπτουν.  

 

Οι Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Σχολή Αξιωματικών, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Εθνικής 

Ασφάλειας) κρίνεται απαραίτητο  να διοργανώνουν δια δραστικά σεμινάρια για την ισότητα των 

φύλων, την Ποινική Διαμεσολάβηση και τη νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη 

συμμετοχή επαγγελματιών από διάφορους τομείς, προκειμένου να επιτευχθεί η εξοικείωση των 

αστυνομικών στελεχών με σχετικά θέματα. 

 



  

 
 
  

  
  

 

 

 

Η Εθνική Σχολή Δικαστών και Εισαγγελέων συνιστάται να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα 

σπουδών της, υποχρεωτικά μαθήματα για την ισότητα των φύλων και την Ποινική 

Διαμεσολάβηση για ΕΒ.  

 
7.2.8 Ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.  

 

Το Υπουργείο Οικονομικών κρίνεται απαραίτητο να συντονίσει τη χρηματοδότηση προς τους 

εμπλεκόμενους Οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών που ειδικεύονται στην παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών με τη χρήση μιας οργανωμένης μεθοδολογίας βασισμένης σε 

διαβεβαιώσεις ποιότητας, ελέγχων και ελέγχων διαδικασιών και αποτελεσμάτων, προκειμένου 

να διευκολυνθεί και να θεσμοθετεί η συνεργασία των οργανώσεων του Δημόσιου Τομέα και της 

Κοινωνίας των Πολιτών που έχουν αποδεδειγμένα στοιχεία για τη στήριξη των θυμάτων ή / και 

τη θεραπεία των δραστών.  

 

Κρίνεται επίσης αναγκαία η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για διαδικασίες 

παρακολούθησης, παραπομπής και φιλοξενίας, καθώς και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

και δράσεων σε γυναίκες πρόσφυγες ή δυνητικά θύματα βίας και τα παιδιά τους μέσω 

συντονισμένης, διεπιστημονικής και διατομεακής συνεργασίας δημόσιων και μη -κυβερνητικών 

φορέων. 

 

 Το  συγκεκριμένο πλαίσιο θα διασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα των δομών (προσέγγιση 

πολλαπλών οργανισμών), καθώς και την επέκταση φορέων που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης και φροντίδας. 


