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¨  Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. 
 
¨  Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος 

των γυναικών.  
 
¨  Λειτουργία υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Υγείας της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
¨  Πιστοποιηµένος Φορέας από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας για την παροχή υπηρεσιών 
πρωτοβάθµιας κοινωνικής φροντίδας µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα µε αριθµό απόφασης Δ28/Γ/οικ.32062/3033 (ΦΕΚ 
2538/τ.Β’/9.10.2013). 



¨  Συµβολή στην πρόληψη και αντιµετώπιση του φαινοµένου της 
κακοποίησης των γυναικών.  

¨  Παροχή  ενός ολοκληρωµένου πλαισίου στήριξης σε γυναίκες-

θύµατα κακοποίησης.  

 

¨  Ενεργοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σχετικά µε την 
ενδοοικογενειακή βία και το φαινόµενο κακοποίησης των γυναικών 

γενικότερα.  



¨  Ψυχοκοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη των κακοποιηµένων 
γυναικών.  

 
¨  Παροχή πληροφόρησης για τα δικαιώµατα των γυναικών και το 

θεσµ ικό πλαίσιο που ισχύει στην χώρα µας για την 
ενδοοικογενειακή βία και τη βία γενικότερα. 

 
¨  Ενηµέρωση, κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών 

µέσω της οργάνωσης διαφόρων δράσεων.  
 
¨  Προγράµµατα ενηµέρωσης σε σχολεία, συλλόγους και λοιπούς 

φορείς. 
 
¨  Ανάπτυξη προτάσεων για την αποτελεσµατική µείωση και 

αντιµετώπιση της κακοποίησης βάσει εµπειρικών και στατιστικών 
δεδοµένων.  



¨  Κάθε πράξη βίας που στηρίζεται στο φύλο και έχει ως αποτέλεσµα 
ή είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσµα, την σωµατική, σεξουαλική ή 
ψυχολογική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, συµπεριλαµβανοµένων 
των απειλών τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασµό ή την αυθαίρετη 
στέρηση της ελευθερίας είτε αυτό προκύπτει στη δηµόσια είτε στην 
ιδιωτική ζωή.* 

¨  Στόχος η άσκηση ελέγχου και επιβολή εξουσίας τόσο στην ιδιωτική 
όσο και στην κοινοτική/ δηµόσια σφαίρα . 

¨  Υπάρχει σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες/ κράτη παρόλο που 
στοιχεία του φαινοµένου αλλάζουν ανάλογα µε τις υπάρχουσες 
κοινωνικοπολιτισµικές συνθήκες, την κουλτούρα και τις αντιλήψεις 
των ανθρώπων για τη βία, οι οποίες συµβάλλουν στην αποδοχή, 
απόρριψη ή συγκάλυψή της. 

(*)Πηγή: Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών -4η Παγκόσµια Διάσκεψη Γυναικών 



     Αποτελέσµατα πανευρωπαϊκής έρευνας σε 42.000 γυναίκες ηλικίας 18-74 
ετών: 

 
¨  1.500 συνεντεύξεις γυναικών σε κάθε µία από τις 28 χώρες µέλη της Ε.Ε. 

¨  Υπολογίζεται ότι 13 εκατοµµύρια γυναίκες έχουν υποστεί κάποιο είδος 
σωµατικής βίας. 

¨  1:3 γυναίκες στην Ευρώπη και 1:4 στην Ελλάδα έχει πέσει θύµα βίας κάποια 
στιγµή στη ζωή της.* 

¨  33% µέσος όρος στην Ευρώπη. 

¨  25% µέσος όρος στην Ελλάδα.  

(*)Οργανισµός Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ (3/2014) 



¨  Σωµατική βία 
     Γροθιές, σπρώξιµο, χαστούκι, τσιµπήµατα, δάγκωµα, 
στραγγαλισµός, δέσιµο, κάψιµο, εγκατάλειψη σε 
επικίνδυνο µέρος, άρνηση βοήθειας (σε αρρώστια/
τραυµατισµό), επίθεση µε όπλο, φόνος. 

 
¨  Σεξουαλική βία 
   Εξαναγκασµός σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς 
συναίνεση, σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο 
εργασίας ή σε δηµόσιο χώρο, βιασµός µέσα ή έξω από 
το γάµο, καταναγκαστική πορνεία (trafficking).  

 



¨  Ψυχολογική βία 
     Απειλές, προσβολές, συνεχής κριτική, υποτίµηση, 
γελοιοποίηση, δηµιουργία κλίµατος φόβου, κοινωνική 
αποµόνωση, έλεγχος των κινήσεων, επίρριψη ευθυνών 
στο θύµα, κλείδωµα στο σπίτι, καταστροφή περιουσίας. 

  

¨  Οικονοµική βία 
     Εκµετάλλευση οικονοµικών πόρων του θύµατος, 
στέρηση βασικών αγαθών, απαγόρευση εργασίας, 
απόκρυψη ή υπεξαίρεση εισοδηµάτων. 

 



¨  Ενδοοικογενειακό/ Συντροφική σχέση 

¨  Εργασιακό 

¨  Φιλικό  

¨  Σε εξωτερικό χώρο 



¨  Συχνά είναι από τους πρώτος που έρχεται σε επαφή µε 

τη γυναίκα. 

¨  Η καλή και επαγγελµατική αντιµετώπιση της γυναίκας 

επηρεάζει τη µελλοντική της αναζήτηση βοήθειας, 

εφόσον συχνά ένα θύµα θεωρεί ότι κανείς δε µπορεί να 

καταλάβει ή να βοηθήσει. 

 
 



¨  Ψυχοκοινωνική στήριξη  

¨  Ψυχολογική υποστήριξη 

¨  Νοµική συµβουλευτική  

Ø  Παρέχονται δωρεάν 
 
Ø  Απευθύνονται σε γυναίκες ηλικίας άνω των 18 ετών που έχουν 

υποστεί κάποιας µορφής βία 

Ø  Προσφέρονται χωρίς διάκριση, ανεξαρτήτως εθνικότητας, 
θρησκεύµατος, κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης, σεξουαλικού 
προσανατολισµού.  



¨  Τηλεφωνικές γραµµές άµεσης βοήθειας (15900,197,1109,112) 

¨  Συµβουλευτικά κέντρα ΓΓΙΦ 

¨  Ξενώνες φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών ΓΓΙΦ 

¨  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 
¨  Αστυνοµικά τµήµατα 

¨  Νοσοκοµεία 

¨  Κοινωνικές υπηρεσίες δήµων  

¨  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 



¨  Κοινωνικοί λειτουργοί  
¨  Ψυχολόγοι 
¨  Δικηγόροι 
¨  Εθελοντές διάφορων ειδικοτήτων και απλοί πολίτες 
¨  Γυναίκες-θύµατα βίας που έλαβαν στο παρελθόν υπηρεσίες 
από το Καταφύγιο Γυναίκας 

Ø  Βασική αρχή για τη λειτουργία του Καταφυγίου Γυναίκας 

Ø  Συµµετοχή στις βασικές λειτουργίες του Κέντρου 

Ø  Συµµετοχή στις δραστηριότητες και τα διάφορα δρώµενα της 
οργάνωσης  



¨  Συνδροµές µελών 

¨  Δωρεές πολιτών   

¨  Δωρεές εταιριών/µη κερδοσκοπικών ιδρυµάτων 

¨  Δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Καταφυγίου Γυναίκας ή 

άλλων οργανώσεων /εταιριών 

¨  Διάθεση χειροποίητων προϊόντων µέσω του περιπτέρου της 

Οργάνωσης 



¨  12.313 κλήσεις στην γραµµή 15900 το διάστηµα 2011-2013 

¨  2889 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας για το έτος 2013 (ΕΛ.ΑΣ.) 

¨  1305 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας για το 1ο πεντάµηνο του 
2014 (ΕΛ.ΑΣ.) 

¨  149 τελεσµένες υποθέσεις βιασµού για το 2013(ΕΛ.ΑΣ.) 

¨  63 τελεσµένες υποθέσεις βιασµού για το 1ο εξάµηνο του 
2014(ΕΛ.ΑΣ.) 

¨  13 ανθρωποκτονίες µε πρόθεση και Ενδοοικογενειακή βία που είχαν 
ως θύµατα γυναίκες το 2013 και 7 το 1ο εξάµηνο του 2014 (ΕΛ.ΑΣ.) 



Καταφύγιο Γυναίκας περίοδος 2011-2013: 

¨  850 άτοµα απευθύνθηκαν στο Κέντρο  

     (δεν συµπεριλαµβάνεται η επικοινωνία µέσω 

διαδικτύου) 

¨  432 γυναίκες έλαβαν τις υπηρεσίες του Κέντρου  

¨  > 400 ώρες ψυχοκοινωνικής στήριξης  

¨  > 400 ώρες νοµικής συµβουλευτικής 

¨  > 1500 ώρες ψυχολογικής υποστήριξης 
 



 
 

ΜΗΝΙΑΙΑ	  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ	  ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ	  ΚΑΙ	  ΠΑΡΟΧΗΣ	  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	  

ΜΗΝΑΣ	   ΑΤΟΜΑ	  ΠΟΥ	  
ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΑΝ	  

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ	  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ/	  
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ	  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ	  
ΠΑΡΟΧΗΣ	  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	  

ΣΥΝΟΛΟ	  
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ	  ΣΕ	  

ΕΞΕΛΙΞΗ	  

ΝΕΑ	  
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ	  

ΩΡΕΣ	  
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	  

ΣΤΗΡΙΞΗΣ	  

ΩΡΕΣ	  
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ	  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	  

ΩΡΕΣ	  	  	  	  	  	  	  	  
ΝΟΜΙΚΗΣ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ	  

	  	  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	   55	   39	   16	   31	   12	   19	   62	   5	  

	  	  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	   46	   35	   11	   37	   10	   13	   69	   5	  

	  	  ΜΑΡΤΙΟΣ	  	   74	   51	   23	   59	   22	   34	   57	   17	  

	  	  ΑΠΡΙΛΙΟΣ	   55	   42	   13	   43	   10	   32	   47	   8	  

	  	  ΜΑΙΟΣ	   53	   35	   18	   52	   15	   23	   58	   8	  

	  	  ΙΟΥΝΙΟΣ	   68	   57	   11	   41	   8	   19	   61	   9	  

	  	  ΙΟΥΛΙΟΣ	   53	   45	   8	   40	   7	   11	   34	   8	  

	  	  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	   70	   57	   13	   35	   9	   12	   32	   3	  

	  	  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	   48	   29	   19	   47	   15	   25	   44	   7	  

	  	  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	   48	   39	   9	   44	   9	   10	   32	   10	  

	  	  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	   26	   26	   10	   42	   4	   11	   28	   5	  

	  	  ΣΥΝΟΛΟ	   596	   455	   151	   	  	   121	   209	   524	   85	  



ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ  
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ 

 
2310.551.041 
Εγνατία 38 

www.katafygiogynaikas.org  


