
Η βία κατά των γυναικών έχει τις ρίζες της στην 
άνιση θέση των γυναικών στην κοινωνία, θέση η  οποία 
αντικατοπτρίζει τη μη ισόρροπη κατανομή της κοινωνικής, 
πολιτικής και οικονομικής ισχύος μεταξύ γυναικών και ανδρών. 
Πρόκειται για μια από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εποχή μας και για μια μορφή 
διακριτικής μεταχείρισης η  οποία προκαλεί ή  μπορεί να 
προκαλέσει σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, οικονομική 
ή  ηθική βλάβη στις γυναίκες  (1). Η  βία κατά των γυναικών 
υποσκάπτει την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητά τους και 
έχει επιβλαβείς συνέπειες στις οικογένειες, τις κοινότητες και 
τις κοινωνίες. Υπολογίζεται ότι στην ΕΕ μία στις τρεις γυναίκες 
(ή 61 εκατομμύρια γυναίκες επί συνόλου 185 εκατομμυρίων) 
έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία, ή και τα δύο, από 
την ηλικία των 15 ετών (2).

Καταπολεμώντας τη βία κατά των γυναικών

ΕΛΛΑΔΑ

Είναι δύσκολο να γίνουν εκτιμήσεις για την πλήρη έκταση της 
βίας κατά των γυναικών, δεδομένου ότι εξακολουθεί να μην 
καταγγέλλεται και να συνοδεύεται από στιγματισμό. Αυτό 
σημαίνει ότι οι καταγγελίες δεν αντιπροσωπεύουν παρά μικρό 
ποσοστό των πραγματικών περιστατικών. Στην Ελλάδα το 
66  % του πληθυσμού δηλώνει ότι μάλλον εμπιστεύεται την 
αστυνομία (3).

Βάσει του δείκτη ισότητας των φύλων του EIGE για το 2015, στις 
χώρες στις οποίες οι πολίτες έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη 
δικαιοσύνη, τα ποσοστά περιστατικών βίας που καταγγέλλονται 
τείνουν να είναι υψηλότερα  (4). Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 
το 25  % των γυναικών έχουν πέσει θύματα βίας, ποσοστό το 
οποίο είναι κατά 8  % χαμηλότερο από το αντίστοιχο για το 
σύνολο της ΕΕ (5).

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
Ισότητα των Φύλων υπολογίζει ότι το 
κόστος της βίας κατά των γυναικών 
από τους συντρόφους τους στην 
Ελλάδα θα μπορούσε να ανέρχεται σε 
2,4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. 
Το ποσό αυτό υπολογίστηκε βάσει 
της προτεινόμενης μεθοδολογίας 
στη μελέτη του EIGE το 2014 (6), την 
οποία μπορούν να επαναλάβουν τα 
κράτη μέλη, όπως έκανε η Εσθονία 
το 2016 (7).



Το πρόγραμμα «Ευαισθητοποίηση για την ισότητα των 
φύλων ενάντια στη βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων» 
(GEAR against IPV) είναι μια συντονισμένη δράση 
πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης της βίας 
μεταξύ ερωτικών συντρόφων μέσω παρεμβάσεων 
στο σχολικό πλαίσιο, οι οποίες στοχεύουν στην 
ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών και 
των εκπαιδευτικών, γυναικών και ανδρών, της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τις επιζήμιες 
επιδράσεις των στερεοτυπικών αντιλήψεων για 
τα φύλα και τη σχέση τους με την έμφυλη βία. Το 
πρόγραμμα «GEAR against IPV» έχει υλοποιηθεί στην 
Αυστρία, την Κύπρο, την Κροατία, την Ελλάδα, τη 
Γερμανία, τη Ρουμανία και την Ισπανία (13).

Η προσέγγιση του «GEAR against IPV» επιλέχθηκε 
από το Ευρωμεσογειακό Ίδρυμα Γυναικών (IEMed) 
ως μία από τις δώδεκα πιο επιτυχημένες πρακτικές 
υποστήριξης και διαλόγου επί της πολιτικής για την 
προώθηση του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία.

Τι μας λένε τα στοιχεία;

• Το 2013 στην Ελλάδα υποβλήθηκαν 234 καταγγελίες 
για βιασμό ή απόπειρα βιασμού (8).

• Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014, μία στις τέσσερις 
γυναίκες στην Ελλάδα έχει υποστεί σωματική ή/
και σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών, 
ενώ το 25 % των ατόμων που ρωτήθηκαν στην 
Ελλάδα δηλώνουν ότι γνωρίζουν γυναίκα που έχει 
πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας στον φιλικό 
ή συγγενικό τους κύκλο (9).

• Το διάστημα 2010-2012, τα θύματα σωματεμπορίας 
στην Ελλάδα υπολογίζονται σε 283, από τα οποία 
70 % ήταν γυναίκες και κορίτσια (10).

Είναι ποινικό αδίκημα η βία κατά των 
γυναικών στην Ελλάδα;

Παρότι δεν υπάρχει ειδικός νόμος περί βίας κατά των γυναικών 
στην Ελλάδα, ορισμένες ειδικές μορφές βίας κατά των γυναικών 
υπάγονται στον ποινικό κώδικα. Ο  βιασμός, η  σεξουαλική 
επίθεση και η  ενδοοικογενειακή βία ποινικοποιούνται, ενώ 
τιμωρούνται επίσης ο βιασμός και η άσεμνη επίθεση εντός του 
γάμου (11). Παρότι δεν υπάρχει ειδικός νόμος για τους αθέατους 
διώκτες, τον αναγκαστικό γάμο ή  τον ακρωτηριασμό των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι συγκεκριμένες μορφές βίας 
διώκονται βάσει διατάξεων του ποινικού κώδικα.

Τι μέτρα λαμβάνονται για την εξάλειψη 
της βίας κατά των γυναικών στην 
Ελλάδα;

Το εθνικό πρόγραμμα για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών (2009-2013) περιλάμβανε δράσεις 
με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση του βιασμού και 
της σεξουαλικής επίθεσης, της βίας μεταξύ συντρόφων ή  της 
ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς 
και της παραβίασης της ελευθερίας επιλογής όσον αφορά τα 
αναπαραγωγικά δικαιώματα (12). Με την υλοποίηση του εθνικού 
προγράμματος αναπτύχθηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα ένα 
ολοκληρωμένο δίκτυο 61 δομών για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Το εν λόγω δίκτυο 
παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, 
νομικές συμβουλές και φιλοξενία σε γυναίκες θύματα βίας, 
περιλαμβάνει δε και την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 39 
συμβουλευτικά κέντρα και 21 ξενώνες για γυναίκες θύματα βίας. Όταν η εμπιστοσύνη στην αστυνομία είναι χαμηλή, 

τα θύματα είναι λιγότερο πιθανό να καταγγείλουν 
ότι υπέστησαν βία.

Οι ορθές πρακτικές δείχνουν τον δρόμο



Στην Ελλάδα υπάρχουν 
26 ξενώνες γυναικών, που 
μπορούν να φιλοξενήσουν 
περίπου 470 γυναίκες και τα 
παιδιά τους.

Η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμ-
ματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) λειτουργεί επί 
24ώρου βάσεως αλλά όχι δωρεάν (ισχύουν οι χρε-
ώσεις για κλήση σε σταθερό). Παρέχει πολύγλωσ-
ση υποστήριξη στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και 
άλλες γλώσσες, εφόσον παραστεί ανάγκη. Κατά τα 
δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, η  τηλεφω-
νική γραμμή SOS δέχθηκε 10  176 κλήσεις, από τις 
οποίες το 79  % αφορούσαν περιστατικά έμφυλης 
βίας  (16). Υπάρχει επίσης και διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας παρέχεται 
υποστήριξη: sos15900@isotita.gr

Η γενική κρατική Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης 
Κοινωνικής Βοήθειας (197) λειτουργεί δωρεάν 24 
ώρες το 24ωρο.

Στην Ελλάδα υπάρχουν 26 ξενώνες γυναικών, που 
μπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 470 γυναίκες και 
τα παιδιά τους. Οι περισσότεροι ξενώνες δέχονται 
και θύματα σωματεμπορίας, ενώ η  μη κυβερνητική 
οργάνωση A21 με έδρα τη Θεσσαλονίκη φιλοξενεί 
θύματα σωματεμπορίας. Οι περισσότεροι ξενώνες 
γυναικών (21) είναι κρατικοί, αλλά υπάρχουν και 
5 ξενώνες που λειτουργούν από μη κυβερνητικές 
οργανώσεις. Όλοι οι ξενώνες προσφέρουν δωρεάν 
διαμονή και ψυχολογική υποστήριξη, καλύπτουν δε 
και τις βασικές ανάγκες των γυναικών (17).

Την ευθύνη της υλοποίησης του εθνικού προγράμματος είχε 
η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), ενώ οι σχετικές 
δράσεις και πολιτικές συνεχίζονται μέσω του τρέχοντος εθνικού 
προγράμματος «Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών» (2014-2020) (14).

Πώς προστατεύονται οι γυναίκες 
και τα κορίτσια;

Οι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα έχουν 
πρόσβαση σε ειδικές νομικές διατάξεις για την απομάκρυνση 
του δράστη από την οικογενειακή κατοικία και την απαγόρευση 
να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή  και εργασίας του 
θύματος, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών, τις κατοικίες συγγενών 
ή τον ξενώνα φιλοξενίας.

Η Ελλάδα υπέγραψε τη σύμβαση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης) τον Μάιο του 2011, αλλά δεν την έχει 
κυρώσει μέχρι σήμερα (15). Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 
είναι η  σημαντικότερη διεθνής πράξη για την αντιμετώπιση 
αυτής της σοβαρής παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κατά τα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, 
η τηλεφωνική γραμμή SOS δέχθηκε 10 176 κλήσεις, 
από τις οποίες το 79 % αφορούσαν περιστατικά 
έμφυλης βίας.

Τηλεφωνική γραμμή SOS: 15900
Email: sos15900@isotita.gr

Τι βοήθεια είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα;

mailto:sos15900@isotita.gr.
mailto:sos15900@isotita.gr
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