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Ενδοοικογενειακή βία  

 Η βία πίσω από τους τοίχους των σπιτιών, η αθέατη βία.  
Είναι η βία που ανοίγει στις ψυχές της ανθρώπων βαθιά χάσματα αγωνίας και απελπισίας, 

φόβους εκμηδένισης, επιθυμίες θανάτου, ποταμούς οργής, ανείπωτο πόνο. 
 

 Το 1993, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε τη Διακήρυξη εναντίον της  
Βίας κατά των Γυναικών.  

     Στο άρθρο {1} της εν λόγω διακήρυξης ορίζεται η «βία κατά των γυναικών» ως 
    «κάθε πράξη βίας με βάση το φύλο, η οποία έχει ή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη 

     σωματική, τη σεξουαλική ή την ψυχολογική βλάβη ή οδύνη για τη γυναίκα, 
     συμπεριλαμβανομένης της απειλής για τέτοιες πράξεις, τον εξαναγκασμό ή την 

αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό βίο». 
    Η διάσταση του φύλου στην εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη λαμβάνει 

υπόψη της το φύλο, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των δυσκολιών και των 
προβλημάτων που προκύπτουν από αυτό, συμβάλλοντας με τον πληρέστερο δυνατό 

τρόπο στην ενδυνάμωση και στην στήριξη των γυναικών. 
    Η εργασία με τα θύματα κακοποίησης είναι εστιασμένη στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 

στις κατοχυρωμένες αρχές του Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στο 
Διεθνές Δίκαιο. 

 
 



Η εργασία με τα θύματα κακοποίησης πρέπει να είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε 

μορφή προκατάληψης ή/και διάκρισης στη βάση της οικονομικής και κοινωνικής τους 

κατάστασης, της καταγωγής, του μορφωτικού επιπέδου, της εθνικότητας, της φυλής, του 

φύλου, της θρησκείας, της ηλικίας, των φυσικών τους ικανοτήτων, του σεξουαλικού τους 

προσανατολισμού και της νομικής τους υπόστασης. 

Στη συνεργασία με τα θύματα κακοποίησης τηρούνται οι ακόλουθες αρχές: 

• Δεν ασκείται κριτική στις μέχρι στιγμής εμπειρίες, στη συμπεριφορά και στις 

επιλογές των φιλοξενουμένων γυναικών. 

• Διασφαλίζεται το απόρρητο σε όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερη προσοχή χρήζει το θέμα 

της διακίνησης πληροφοριών που αφορούν περιπτώσεις θυμάτων κακοποίησης. Το 

θύμα πρέπει να γνωρίζει για τη διακίνηση των προσωπικών του δεδομένων και 

εγγράφων και να συναινεί. Τούτο προϋποθέτει ότι το θύμα τυγχάνει πλήρους και 

αντικειμενικής ενημέρωσης για την υπόθεσή του. 

• Παρέχεται ασφάλεια, προστασία και δίκαιη μεταχείριση στις κακοποιημένες 

γυναίκες και στα παιδιά τους. Τα θύματα προστατεύονται από οποιαδήποτε μορφή 

βλάβης, αντιποίνων και επαναθυματοποίησης. 

• Διασφαλίζεται η αρχή της αυτοδιάθεσης και του σεβασμού των αποφάσεων των 

κακοποιημένων γυναικών. Το θύμα αποφασίζει αφού ενημερωθεί για όλες τις 

πιθανές επιλογές του. Οι αποφάσεις αυτές τυγχάνουν σεβασμού, εφόσον δεν 

αντιβαίνουν στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

• Επιδιώκεται η διεπιστημονική συνεργασία. 

 



Στο πλαίσιο της παροχής αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στα θέματα 
ενδοοικογενειακής βίας, το 1993 τέθηκε σε λειτουργία από το Γραφείο Ισότητας του 
Δήμου Αθηναίων και σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων  
ο πρώτος Ξενώνας για κακοποιημένες γυναίκες στην Ελλάδα .  
Ο Ξενώνας απευθυνόταν σε κάθε γυναίκα ημεδαπή ή αλλοδαπή που δεχόταν βία 
προσφέροντάς της 
 
 Στέγη- προστασία- ασφάλεια 
 Ψυχολογική και  κοινωνική υποστήριξη 
 
Οι Ξενώνες αποτελούν καθοριστικής σημασίας δομές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
της ενδοοικογενειακής βίας. 
Τον Ιούνιο του 2013 ξεκίνησε τη λειτουργία του ο νέος Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων 
Βίας και των παιδιών τους του Δήμου Αθηναίων μέσα από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (2014 
2020) « Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των 
Γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας», σε συνεργασία με τη Γραμματεία Ισότητας των 
Φύλων . 
Η λειτουργία, η διαχείριση και η επίβλεψη του Ξενώνα ασκείται από το αρμόδια εμπλεκόμενη 
υπηρεσία η οποία είναι ο Τομέας Ισότητας, του Τμήματος Πολιτικών Ισότητας & Αντιμετώπισης 
Διακρίσεων, της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. 
 



ΣΤΟΧΟΙ 

Στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών φιλοξενούνται γυναίκες θύματα 

έμφυλης βίας μαζί με τα παιδιά τους, μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών, εφόσον 

πρόκειται για κορίτσια και των δώδεκα, εφόσον πρόκειται για αγόρια. 

 

     Ο Ξενώνας  παρέχει ασφαλή διαμονή στις γυναίκες αυτές και στα παιδιά τους 
προστατεύοντάς τους από τον θύτη και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, λόγω της 
ανάγκης απομάκρυνσης των θυμάτων από την εστία της βίας και, ειδικότερα, κατά 

την περίοδο της κρίσης. 

 

     Ο Ξενώνας παρέχει τη δέουσα ψυχοκοινωνική και άλλη στήριξη στις γυναίκες αυτές, 
ώστε να αντιμετωπίσουν τόσο τα προβλήματα που προκύπτουν από την εν λόγω 

συνθήκη, όσο και τις τραυματικές τους εμπειρίες. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες, εφόσον 
απαλλαγούν από τη βία και ανακτήσουν τις δυνάμεις τους και την αυτοπεποίθησή 

τους, θα είναι πλέον σε θέση να συνεχίσουν τη ζωή τους σε νέες βάσεις και να 
στηρίξουν την όποια επιλογή τους με ή χωρίς τον σύντροφο ή τον σύζυγό τους.  

 
 

 

 



Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟΡΡΗΤΑ 

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ 

 

1. Ώρες και Ημέρες Λειτουργίας : 

Ο Ξενώνας λειτουργεί καθημερινά, όλο το εικοσιτετράωρο,  

καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

 

2. Υπηρεσίες: 

Ο Ξενώνας παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους  

φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την 

παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
των Φύλων (ΓΓΙΦ) ή άλλων φορέων. 

 



Πιο αναλυτικά: 
1) Φιλοξενία των Γυναικών και των Παιδιών τους 
 
Ο Ξενώνας προσφέρει ασφαλή διαμονή που περιλαμβάνει στέγη και διατροφή. Η διαμονή έχει 
μεταβατικό/προσωρινό χαρακτήρα, με στόχο η γυναίκα να επανέλθει στην κοινότητα και να 
ζήσει ανεξάρτητα από τη βία και έξω από αυτή. Οι γυναίκες και τα παιδιά τους μπορούν να 
φιλοξενηθούν έως τρεις (3) μήνες, ενώ ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον κριθεί αναγκαίο 
από το επιστημονικό προσωπικό και τη Διοίκηση του Ξενώνα, η διάρκεια της φιλοξενίας μπορεί 
να παραταθεί αντίστοιχα. Ο Ξενώνας διαθέτει επαρκή μέτρα για την ασφάλεια των 
φιλοξενούμενων, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα. 
 
2) Κοινωνική στήριξη 
 
Στην κοινωνική στήριξη περιλαμβάνεται η ενημέρωση των φιλοξενουμένων γυναικών 
σχετικά με τις κοινωνικές παροχές που, κατ’ αρχήν, μπορούν να αξιοποιήσουν.  
Πιο συγκεκριμένα, περιέχει τα ασφαλιστικά δικαιώματα και τα θέματα οικογενειακών σχέσεων, 
τη γονική μέριμνα και εξειδικευμένα θέματα για τους αρχηγούς των μονογονεϊκών 
οικογενειών –επιδόματα, παροχές υπηρεσιών σε δημόσιους και δημοτικούς παιδικούς 
σταθμούς κ.λπ.-, τα θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, υγείας και πρόνοιας, απασχόλησης 
και άλλα κατά περίπτωση. 
Εάν κριθεί αναγκαίο ή ζητηθεί από τις γυναίκες, παραπέμπονται σε αρμόδιες αρχές  
(π.χ.Αστυνομία, Εισαγγελία, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας κ.ά.) 
 
 



3) Ψυχολογική στήριξη 

Στην ψυχολογική στήριξη περιλαμβάνεται η ενδυνάμωση της γυναίκας μέσω 

εξειδικευμένης ατομικής συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης,  

με βασικούς στόχους την κινητοποίηση και την ενίσχυσή της. 

 

4)Στελέχωση 

4.1)Ειδικότητες 

Για την εύρυθμη και την πλέον αποτελεσματική λειτουργία του Ξενώνα  

προτείνεται η στελέχωσή του με τις ακόλουθες ειδικότητες: 

 

• Σύμβουλος κοινωνικής στήριξης – Κοινωνική/ός Λειτουργός 

• Σύμβουλος ψυχικής στήριξης - Ψυχολόγος 

• Παιδαγωγός ή Παιδοψυχολόγος 

• Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης 

• Φύλακες 

• Γενικό βοηθητικό προσωπικό 

 



4.2) Υποχρεώσεις 

Υποχρεώσεις των εργαζομένων στον Ξενώνα είναι μεταξύ άλλων: 

α. η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα ισότητας των φύλων και, ειδικότερα,  

σε θέματα βίας κατά των γυναικών, 

β. η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας της ειδικότητάς τους, και 

γ. η τήρηση του απορρήτου σε ό,τι αφορά τα στοιχεία των φιλοξενουμένων γυναικών, 

τις υποθέσεις τους και, τέλος, τα στοιχεία του Ξενώνα. 

 

5)Παραπομπές 

Οι παραπομπές στον Ξενώνα γίνονται από τους ακόλουθους φορείς: 

• τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, 

• τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, και 

• τις Υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) 

 

 



  -Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Πολιτικών Ισότητας & 
Αντιμετώπισης Διακρίσεων μέρος της χρηματοδότησης Ολοκληρωμένης 
Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Αθηναίων   διατέθηκε για την 
υλοποίηση  του Έργου: “H Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότητας των Φύλων στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση: Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων στον Δήμο 
Αθηναίων”.  

 

  -Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η ανάπτυξη δράσεων για την Ισότητα των 
Φύλων στον Δήμο Αθηναίων, μέσω της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής 
Χάρτας Ισότητας των Φύλων στην τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να 
προωθηθεί η οπτική του φύλου σε πολιτικές, πρωτοβουλίες και δράσεις 
του Δήμου Αθηναίων, όπως επίσης και να αναπτυχθεί πλαίσιο πρόληψης 
και αντιμετώπισης των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων.  

    Το Έργο περιλαμβάνει τέσσερις (4) δράσεις μεταξύ των οποίων τη δράση: 
“Δημιουργία και λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας ή/και των πολλαπλών 
διακρίσεων”.  

 



     Στο πλαίσιο τoυ Κέντρου θα παρασχεθούν πολυτομεακές υπηρεσίες από εξειδικευμένο προσωπικό 
σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν όλες τις μορφές και είδη βίας ή/και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. 
άνεργες, μετανάστριες, ΑμεΑ, κ.λπ.), προκειμένου να υποστηριχθούν με ολιστικό και 
ολοκληρωμένο τρόπο οι ανάγκες των πληθυσμιακών αυτών ομάδων με έμφαση στην ομάδα των 
γυναικών προσφύγων. Στο Κέντρο θα παρέχονται πρόσθετες υποστηρικτικές υπηρεσίες λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (ζητήματα καθημερινής διαβίωσης, εκπαίδευση, γλώσσα, 
διερμηνεία, συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς κ.λπ.). Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στο 
Συμβουλευτικό Κέντρο για όλες τις γυναίκες θα αφορούν σε: 

 

     - ενημέρωση/πληροφόρηση για θέματα ισότητας των φύλων, βίας κατά των γυναικών  

       και πολλαπλών διακρίσεων 

     - κοινωνική, ψυχολογική, εργασιακή και νομική στήριξη (εξειδικευμένη στήριξη με την  

       οπτική του φύλου) 

     - παραπομπή ή συνοδεία σε ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο,  

       σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα κ.λπ. 

     - παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας, σε συνεργασία με τον δικηγορικό σύλλογο Αθηνών 

     - δράσεις δικτύωσης και ευαισθητοποίησης με εθνικούς και τοπικούς φορείς για τη διάδοση  

       των υπηρεσιών του Συμβουλευτικού Κέντρου, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες  

       των εξυπηρετούμενων ατόμων, αλλά και για την καλύτερη ανάπτυξη της συνεργασίας  

       αρμόδιων φορέων, ώστε να συνεργάζονται, μέσα από τις παραπομπές και τη  

       συμπληρωματικότητα των ενεργειών σε μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική παρέμβαση. 

 



    Το Κέντρο θα ενταχθεί στις υπάρχουσες δομές του Δήμου Αθηναίων (Τμήμα 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και αντιμετώπισης των διακρίσεων, Ξενώνας 
φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους, Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, 
κ.λπ.). Επίσης, θα αποτελέσει μέλος του Πανελλαδικού Δικτύου της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) για την πρόληψη και 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.  

    Με την ένταξη στο Δίκτυο της ΓΓΙΦ θα διασφαλισθεί η αποτελεσματική λειτουργία του 
σε ένα κοινό πλαίσιο συντονισμένων διαδικασιών, όπως και η εφαρμογή της κοινής 
μεθοδολογικής προσέγγισης που διέπει τις 61 αντίστοιχες υπάρχουσες δομές που 
λειτουργούν από την ΓΓΙΦ και του δήμους της χώρας.  

 



 

 

Τέλος , με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των 
γυναικών,  ο Ξενώνας σε συνεργασία την «Συμμαχία των Φύλων» (G-All, 
Gender Alliance Initiative) διοργανώνει  την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 

μία βιωματική συζήτηση ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης με θέμα: 

«Η θέση της γυναίκας σήμερα. Από τα έμφυλα στερεότυπα και τις διακρίσεις 
ως την έμφυλη βία. Υπάρχει άλλος δρόμος;» 



       Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας 


