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Γενικό πλαίσιο
 
Το 45% όλων των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βιώσει βία που διαπράχθηκε από άντρες, 
ενώ υπολογίζεται ότι μία γυναίκα στις 5 έχει υποστεί ενδοοικογενειακή βία. Είναι η πιο συνηθισμένη 
μορφή βίας κατά των γυναικών, και καθώς επηρεάζει τις γυναίκες καθ όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα για γυναίκες που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.

Η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα χωρίς 
κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές, φυλετικές και ταξικές διακρίσεις και το οποίο προκαλεί μεγάλη 
ψυχολογική βλάβη. Έχει αντίκτυπο όχι μόνο στη σωματική και την ψυχική υγεία των γυναικών 
αλλά συμβάλλει επίσης σοβαρά στην ψυχική ασθένεια των παιδιών τους. 

Η ενδοοικογενειακή βία έχει επιπτώσεις συντριπτικές για τις γυναίκες οι οποίες την βιώνουν και 
για τα παιδιά που γίνονται μάρτυρες της βίας, και το μακροχρόνιο αντίκτυπο είναι σοβαρότερο 
από ότι η άμεση ζημιά που προκαλείται. Έρευνες δείχνουν ότι το 25 % των γυναικών που 
βίωσαν ενδοοικογενειακή βία έκαναν απόπειρα αυτοκτονίας και το 60% εξ αυτών κατέληξαν σε 
ψυχιατρικά ιδρύματα. 

Συστάσεις Πολιτικής
Αυτές οι συστάσεις πολιτικής είναι αποτέλεσμα του Έργου Εκπαίδευση, Βελτίωση, Μείωση1, το οποίο 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Daphne της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημιουργήθηκε το 2011-
2012. Θα πρέπει να εφαρμοστούν σε στενή συνεργασία με τους οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν 
την αστική κοινωνία.

Οι συνέταιροι του έργου Εκπαίδευση, Βελτίωση, Μείωση καλούν την Ε.Ε. και τα Μέλη Κράτη για:

 Ένα Ευρωπαϊκό έτος για τη βία κατά των γυναικών, το οποίο θα επικεντρώνεται επίσης στο 
αντίκτυπο της στην ψυχική υγεία

 Να συμπεριληφθεί και η όψη της ψυχικής υγείας σε οποιαδήποτε μελλοντική Ευρωπαϊκή εκστρατεία 
σχετικά με τη βία κατά των γυναικών

 Ένα Ευρωπαϊκό έτος για την ψυχική υγεία, το οποίο θα εξετάζει  τις επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής 
βίας στην ψυχική υγεία

 Την επικύρωση του Συμβουλίου της Ευρώπης στην πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά 
των γυναικών 

 Την ανάπτυξη στρατηγικών στα αντίστοιχα πεδία αρμοδιότητας, που να παρουσιάζουν τη βία 
κατά των γυναικών λαμβάνοντας υπόψη το αντίκτυπο στην ψυχική υγεία, σε όλα τα σχετικά πεδία 
πολιτικής μέσω των παρακάτω:

1.   ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

	 Προώθηση εκπαιδεύσεων που να παρουσιάζουν τους συνδέσμους μεταξύ της ενδοοικογενειακής 
βίας και της ψυχικής υγείας, και του Κύκλου της βίας για όλους τους επαγγελματίες που μπορεί 

1   Το Έργο παρουσίασε τους συνδέσμους μεταξύ της ενδοοικογενειακής βίας και της ψυχικής υγείας των γυναικών θύματα και των παιδιών τους,  και δημιούργησε 
ένα εκπαιδευτικό υλικό για το προσωπικό της αστυνομίας, το οποίο έχει δοκιμαστεί σε 6 χώρες της Ε.Ε.. Αυτές οι συστάσεις πολιτικής, μαζί με το εκπαιδευτικό υλικό 
και το εγχειρίδιο που δημιουργήθηκαν από το έργο είναι διαθέσιμα στη σελίδα: http://www.mhe-sme.org/our-projects/current-projects/train_improve_reduce.
html



να έχουν επαφή με τα θύματα και τα παιδιά τους (π.χ. αστυνομία, επαγγελματίες υγείας και 
φροντίδας, δικαστές, κοινωνικοί λειτουργοί, σχολικό προσωπικό).

	 Πρόωθηση έγκαιρων επεμβάσεων, δια της επιμόρφωσης των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, 
του σχολικού προσωπικού και των κοινοτικών παροχέων υπηρεσιών (π.χ. κομμωτές, αθλητικοί 
οργανισμοί) για το πώς να αναγνωρίζουν τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας και να τα 
παραπέμπουν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

	 Το αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας στην ψυχική υγεία να συμπεριλαμβάνεται στις 
γνώσεις των επαγγελματιών υγείας και φροντίδας.

	 Να συμπεριληφθεί μία εκπαίδευση σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία και την ψυχική υγεία 
στο πρόγραμμα της Αστυνομικής Ακαδημίας. 

	 Προώθηση της εκπαίδευσης σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και τον 
σεβασμό ως προς τη σεξουαλικότητα στα σχολεία.

 2.   ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

	 Προώθηση έγκαιρων επεμβάσεων, που να αντιδρούν ενεργά στην πρώτη φάση του κύκλου της 
ενδοοικογενειακής βίας έτσι ώστε να αποφεύγεται το αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία 
των εμπλεκόμενων γυναικών.

	 Παροχή τακτικής υποστήριξης και επίβλεψης στο αστυνομικό προσωπικό που αντιμετωπίζει 
περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και διαβεβαίωση ότι έχουν επίγνωση του αντίκτυπου που 
μπορεί να έχει η εργασία τους στη δική τους ψυχική υγεία.

 

 3.   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

	 Βελτίωση της αντίληψης σχετικά με τις συνέπειες της ενδοοικογενειακής βίας στην ψυχική υγεία 
των γυναικών και των παιδιών τους και παροχή πληροφοριών για τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

	 Αναγνώριση νέων παραγόντων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων βελτίωσης της αντίληψης, 
έχοντας υπόψη το γεγονός ότι οι γυναίκες που έχουν περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν 
συντροφική βία συχνά είναι απομονωμένες και είναι δύσκολο να επικοινωνήσει κανείς μαζί 
τους με αποτέλεσμα να μην τις αγγίζουν τέτοιες εκστρατείες.

	 Ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων βελτίωσης της αντίληψης που να επικεντρώνονται στις 
γυναίκες με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένου των γυναικών με προβλήματα ψυχικής 
υγείας, μεγαλύτερων σε ηλικία γυναικών, γυναικών που ζουν σε αγροτικές περιοχές και 
γυναικών και παιδιών χωρίς χαρτιά και μεταναστριών.

 

 4.   ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

	 Εξασφάλιση επαρκών και βιώσιμων χρηματοδοτήσεων για υπηρεσίες για τις γυναίκες και τα 
παιδιά θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, συμπεριλαμβανομένου της παροχής ψυχολογικής 
βοήθειας τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και από τις ΜΚΟ.

	 Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας και της εύκολης πρόσβασης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
για όλες τις γυναίκες και τα παιδιά θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 

	 Προώθηση και υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των προγραμμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

 5.   ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑΣ 

	 Συλλογή συγκριτικών στοιχείων σχετικά με τη βία κατά των γυναικών σε όλες τις χώρες της 
Ε.Ε., με πληροφορίες ταξινομημένες ανά φύλο και ηλικία των θυμάτων και των δραστών, τη 
φύση της σχέσης, το είδος της βίας, πρόσβαση σε υπηρεσίες βοήθειας και παρακολούθηση. Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να καλύπτουν γυναίκες όλων των ηλικιών.

	 Προώθηση ερευνών που θα προσδιορίζουν νέες προσεγγίσεις στην καταπολέμηση της 
ενδοοικογενειακής βίας και θα μειώσουν το αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των 
εμπλεκόμενων γυναικών και παιδιών.



Οι Συστάσεις έχουν εκδοθεί με την υποστήριξη της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 
Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DAPHNE III 2007-2013 – Για 
την καταπολέμηση της Βίας εις βάρος Παιδιών, Νέων και Γυναικών και για την 
προστασία των θυμάτων και των ομάδων σε κίνδυνο.

	 Προώθηση έρευνας για απόδειξη σταθμισμένων ποσοστών της ψυχολογικής βίας στις 
συντροφικές σχέσεις.

	 Προώθηση έρευνας για τις συνέπειες της ενδοοικογενειακής βίας στη διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών. 

Οι συνέταιροι του έργου Εκπαίδευση, Βελτίωση, Μείωση καλούν τις Εθνικές, Περιφερειακές 
και Τοπικές Κυβερνήσεις όπως εφαρμόσουν μέτρα για:

	 Αύξηση και διασφάλιση υποστηρικτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων για τις γυναίκες 
θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, τα εμπλεκόμενα παιδιά και τους δράστες. Τέτοιες υπηρεσίες 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν καταφύγια για τις γυναίκες θύματα, συμπεριλαμβανομένου 
καταφύγια που θα φιλοξενούν γυναίκες με παιδιά και γυναίκες χωρίς χαρτιά, γραμμές βοήθειας, 
συμβουλευτική υποστήριξη και βοήθεια.

	 Τη διασφάλιση πρόσβασης σε τέτοιες υπηρεσίες όσον αφορά το ωράριο, την οικονομική 
δυνατότητα και την εύκολη πρόσβαση στα άτομα με σωματικές και διανοητικές αναπηρίες. 
Αυτό περιλαμβάνει εξασφάλιση ότι τα υλικά είναι διαθέσιμα σε διάφορες μορφές. 

	 Τη διασφάλιση πρόσβασης σε υποστηρικτικές υπηρεσίες για γυναίκες χωρίς χαρτιά και 
μετανάστριες, ανεξάρτητα από την μεταναστευτική τους κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου 
των βοηθητικών πληροφοριών σε μειονοτικές γλώσσες και προσωπικό το οποίο μιλάει αυτές 
τις γλώσσες. 

	 Τη διασφάλιση ψυχολογικής και νομικής βοήθειας για τις γυναίκες θύματα της ενδοοικογενειακής 
βίας και των παιδιών τους.

	 Την πρόωθηση συνεργασίας πολλαπλών υπηρεσιών, για τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης 
βοήθειας στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

 

Νοέμβριος 2012 


