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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

  Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

  Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  

  

Θέμα:  Προτάσεις για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και των 

δολοφονιών γυναικών, αποκαλούμενων ως «γυναικοκτονιών» 

 

Η Κυβέρνηση ορθώς έχει καταδείξει την ευαισθησία και το ενδιαφέρον της για 

την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Συγκεκριμένα, σε ολόκληρη τη χώρα 

λειτουργούν 43 Συμβουλευτικά Κέντρα, όπου παρέχεται δωρεάν ψυχολογική, 

κοινωνική και νομική στήριξη, άλλα και εργασιακή συμβουλευτική και 19 

Ξενώνες Φιλοξενίας, όπου μπορούν να φιλοξενηθούν γυναίκες - θύματα βίας, 

και τα ανήλικα παιδιά τους. Ταυτόχρονα, το Δίκτυο Δομών διαθέτει τη 
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συμβουλευτική τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 

24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για τα θύματα όσο και για τρίτα πρόσωπα από το 

συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον των θυμάτων για τον τρόπο με τον οποίο 

μπορούν να βάλουν ένα τέλος στα περιστατικά βίας και να καταγγείλουν αυτά τα 

φαινόμενα στις αρμόδιες αρχές 

Προς την ίδια κατεύθυνση, με την επερχόμενη τροποποίηση των διατάξεων του 

Ποινικού Κώδικα και της Ποινικής Δικονομίας διευρύνεται η προστασία των 

θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης και εκμετάλλευσης, καθώς επιβάλλονται 

αυστηρότερες ποινές για αδικήματα βαριάς και σεξουαλικής εγκληματικότητας 

και ενδοοικογενειακής βίας. 

Επιπρόσθετα, είναι θετικό ότι κατόπιν σχετικής απόφασης της Ελληνικής 
Αστυνομίας από τον περασμένο Αύγουστο ειδικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση 
περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας θα στεγάζονται μέσα σε κρίσιμα αστυνομικά 
τμήματα.  

Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα, από τις αρχές του έτους μέχρι και το μήνα Οκτώβριο, 

καταγράφηκαν δεκατρείς (13) δολοφονίες γυναικών, αποκαλούμενες και ως 

γυναικοκτονίες, ακριβώς διότι αποτελούν αδικήματα έμφυλης βίας. Απόδειξη της 

αύξησης των περιστατικών έμφυλης βίας είναι και η πολύ μεγάλη αύξηση των 

καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας συγκριτικά με το προηγούμενο χρονικό 

διάστημα σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής 

Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Εντούτοις, η αύξηση αυτή δεν αποτυπώνεται 

στις καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα στην 

Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που η ίδια δημοσιοποίησε. 

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται εύλογο ότι τόσο ο αυξανόμενος αριθμός 

δολοφονικών γυναικών όσο και ο αυξανόμενος αριθμός των περιστατικών και 

των αδικημάτων έμφυλης βίας δημιουργεί την ανάγκη σχεδιασμού μιας 

ολοκληρωμένης πολιτικής που θα στοχεύει στην ολιστική αντιμετώπιση αυτών 

των φαινομένων και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο καταστολής. 

Στην κατεύθυνση αυτή τα αρμόδια Υπουργεία θα ήταν επωφελές να εξετάσουν 

την υλοποίηση δράσεων και πολιτικών όπως: 
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 Την τροποποίηση των σχολικών προγραμμάτων, ώστε να προωθούν 

πρότυπα, θέσεις και σχέσεις που βασίζονται στην ισότητα και τη 

συναίνεση. 

 Τη δημιουργία προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης 

των γυναικών. 

 Τη δημιουργία προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής επανένταξης 

των κακοποιημένων γυναικών. 

 Τις παρεμβάσεις κινητοποίησης της κοινότητας για την αλλαγή άνισων 

κανόνων φύλου. 

 Την αλληλεπίδραση και την ανάδειξη οργανώσεων για τα δικαιώματα των 

γυναικών. 

 Την εξειδικευμένη αντιμετώπισή των περιστατικών έμφυλης βίας από την 

αστυνομία, με εξειδικευμένο προσωπικό και αστυνομική έρευνα και τη χρήση 

απλών τρόπων επικοινωνίας και ενημέρωσης της αστυνομίας, όπως γραπτά 

μηνύματα ή διαδικτυακή συνομιλία. 

 Την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων σε εγκαταστάσεις προστασίας 

θυμάτων βίας και σε καταφύγια – ξενώνες γυναικών. 

 Τη δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής σε όλους τους Δήμους. 

 Την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, με σκοπό να καταλαμβάνονται ως 

αδικήματα έμφυλης βίας και σύγχρονες μορφές της, που σήμερα 

αντιμετωπίζονται μόνο ως προσβολή προσωπικών δεδομένων, όπως στην 

περίπτωση της εκδικητικής πορνογραφίας, γνωστής με τον όρο 

«revenge porn». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

Αν προτίθενται να βελτιώσουν το υφιστάμενο πλαίσιο και συνακόλουθα να 

εξετάσουν και τις παραπάνω προτάσεις και πολιτικές και με τι χρονικό 

ορίζοντα, ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία  ενός αποτελεσματικού 
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πλαισίου αντιμετώπισης της έμφυλης βίας και κατ’ επέκταση των δολοφονιών 

γυναικών; 

 

 

Με εκτίμηση 

 

Άννα Ευθυμίου 

Βουλευτής Ν.Δ. Α’ Θεσσαλονίκης 


